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Ὠἰο ἰΖθα Ὀγ ἰῃ6 ᾿πἰθυηθὶ Αγοηϊνθ 
Ιη 2017 ννίϊῃ [πα] Π6 ἱΓΟΠῚ 

ι)ηἰνθιϑιίγ οἱ ΠΠΠΠοἱβ υγοϑηδ- ΟΠμϑιηρϑίαη Αἰϊθυηαίθϑ 

Πἰρϑ: "δ ο ϊνθ. ογοαθίβ ϑοϑιοηβοοίαίϑθορίαί 



ΜΟΥ ΜΟΥ. 

-.-ὕ--᾿ Ο » Ο.Ῥ... ... 

ΤΝ Π16 νο]]θρθηα6 Βοδυθοιίαηρ 465 Οογρίαβ δῦ 65. 510} ΖΓ 

Αὐΐραθα ροβϑίθῦ, ἄαβ ΞΡυ δ] 06. τῖθ ἄαβ Κ΄ ΔΟΒΠ]ΙΟΙ 6 

Πηϊῦ Ρ]610) ρΘ ΒΒ ΠΟΥ ΒΟΥ ρία]ῦ σὰ ὈοΥΟἸΒΙ ρθη. 

Β]η6 ΘΟΠαΪδαβραῦθ. 5011] γον 8116πΔ [Ὧν Ὧ485 νυ οΥγύγνϑυ- 

βύϑη Π155 ἰῇ γο]δίθῃ {Ππηΐϑηρθ ΒΟΥΡΘη ; 516 αδυ ΠΟ ἐδ 

ἀθοΥρΘηΘη, ψγὰβ ΘἰΠ6 1 ΕΥ̓ΚΙἅσπηρ ΙΓ ΚΊΟΙ ὈΘα Αγ, ΔΌΘΥ 6 06η- 

-ἰ ΒΟΘΗΪΣ οὗγναβ ἴῃ θη Κυθὶβ ἄθὺ ΒϑιηθυΚαηρθη Ζίθῃμθη, νγἃ8 

αἀοΥ ΘΟ ΠΟΥ ἀαγο ἢ οἷρπο Κυαΐύ τῦ ἄθη σονομη!] ἤθη ΠΙΠ[8-- 

1] ὑ06]1η ΟἾΠΘ Ζὰ φ,ΌΒ556 Απδίγθηραηρ 56] δύ μον! ρθη ᾿κδηη. 

Ϊὴ ψι0 ψϑιὺ 416 σοσθην ἄγρα Αὐαδραθθ 80 ῃ αἸ6βθὴ 6] άθη 

ϑοιΐθη ἢϊη αδἃ5 ΒΙΟΙίρο σοίγοθη Πδΐ, ΤηΠ85 5160 ἀοΥ Βθα - 

ὑπ] ὰηρ ΔΠάΘτου ἀθ 6} ]αββθη. 516 Παὺ ηδύϊυ] 10} ΠΥ ΘΟΒ ΠΟΥ 

1πΔ Αὑρθ, Ὑγ7610}}6 Γὰν ἀ16 Τιοκύϊγο Ῥ]αίοηβ υϑὶῇ ἀπα ἀΘΥ α16 

ΒομηΠ]ΠΟΠ θη ΡΥ ΘΟ ΠἀΘΥ 858. Ππδαβ βἰμα; 78 516 βύθοκύ 

ΒΟ ἀΔΌΘΙ 1ἢγΥ Ζ16] τες ΔΘ ΠΟΟ οὗνγαβ όπου, 415 

516 ἀδουμαῦρὺ δηρθηθηάθη ΡΠ] Ο]ΟθΘη οἷηθ Αηϊ]οϊύαηρ Ζὰ 

Γγα ΟΠ ΌΔΥΘΥ ἀπα δΔηγθροηᾶον ΒΘΠΔΠαΙησ Ἃ6Υ ὕχορθϑθ ψγ61- 

ἄδῃ τηδομίθ. ἴΠ0618}} ψὺ ἅἄαβ Βοβίγθθθῃ, ἄθιῃ ΤΘΠΥΘΥ ΠῸΓ 



ΙΝν Μουσοχί. 

80 ΨΟΥΖΙΔΙΟΙΐθη, ὙΜ106 Θ᾽ 56] δύ 65 δἱρϑῃί ὁ τ πβοῃ θη 

55, ὑπ [ἂν Πίηρθ, Ὑ6]ΟΠ6. ἰπὶ ΟὐΟΙΠΙηδπίδγο πἰομί ψῸΠ] 

θ6Πδη 4610 πογάθῃ Κὔύπηθη, αἀθβδίο πηθὴν Ζοῖῦ Ζὰ φϑνΠΠΘΗ. 

Μδὴ σίγα πὰῃ 8]]ογἀΐηρ5 ἄθ8 αθροθθηθῃ υἱθ]] θοῦ ΘΠΘΥ Ζὰ 

Υ161] 415 Ζὰ ψϑηΐρ ἥπάθη. ΑἸ]οΐη ἔγβ ουὐβίθ τηῦρθ τηδῃ Β6- 

ἀρθηκθη, ἀ855 65. 80 ΙὩΏ8Π0}65 οί, πο ΌΘΥ Ἰηδη Ζαπὶ 560} 8-- 

ἄθῃ ἀθν Οτὐπα]! ἢ Κοὶς ἢὰῚ 8]1Ζ] θοῦ Πρ ροηῦ, ποθ τη 

Ἰηδη πίοῃὺ δυβάν 1 οΚ]Π160 ἢ} ἀδγδα Ὠἰηρονίθβθη πὶγα, ἴῃ 6] ΟΠ 6 Υ 

ΒοΖΙΘΠαηρ᾽ 10 Ζ. Β. ΠΥ δὴ α΄6 ΓὮΡ α16 γα ἀπά ϑομδη- 

Ἰοὺ ΟΥ̓ οΥθοΒοθη ὥΡΥΔΟΠ6 850 Ὀθαθαίβδιηθη Ῥαγὺϊκ 6] 

ΘΥΙΠΠΘΙΘ. ΟαδΔηη ΟΥὑΠ 61] 6 ἴῃ Δ ΠΟ Π6η ΕἌ]]6η ἀ16 ΟΥδη- 

τηδύΚοη {6115 Κοίηθ, {6115 Κϑὶπθ 8ὴΖ φρϑοηΐρθπάβ οὐθὺ 

ΡΟ ΘΙ ΒΟ] 66, Τη8η ΘΟ 8] 081 δαοῃ ΚΟΙη6 τἱοηύρο Αὑδ- 

Καηϊ, 50 ἀδ85 ΓΔ α16 ΤΥ κΙἄγαηρ 416 ῬηΙΟΙύ οὐ δομδβύ, δὰ 0} 

ἀϊθ Θ'6116 ἀθν Οὐδιαηδῦκ Ζὰ νουὐγθύθη. ἘΣ Π6]10}} υπᾶ Πδυρύ- 

Βδ ΟΒ]ΠΟἢ. 5ἰηα 65 ἁηυ]οη θα Εγ ΚΙ ἄγαηρθη (ΟὝΘΥ ἀπο οί ϊρίθ 

Ἀπάουπηρθη) ἄθι ψογρέηρθι, ψ6 106. οἷη ἩδΥδαβσΘ ΘῈ. βθ θδὺ 

Ϊη α6πὶ ΕΔ116 Ιοὺ σῸ}}] ἸΡΠΟΥΥΘη Κϑηη, ΘΠ αἃ5 ΠΙΟ 96 

Π8 6 ρϑπὰρ Ἰοὺ; ἄθῃμη Θομνοῖρθη Κῦπηΐθ Ἰοὺ 415 ὕθου- 

οἰ ηδυ ηησηρ σοαρθαΐοὺ ογάθη, πα γοη βύθῃθηα θυ ο θηθη 

ἰγδα!.]0}6116η ΤΥ πη 6᾽η 1οἰδυῦ ἃ. 0) ΟΟΥΡΙα5. ΠΊΘΠΡ 8]5 

Θ'ηθη Βοῃ]αρθηάθη ΒονγοῖὶθΒ. Εβ ΜΠ 4150 ἄδρδι (5 Ζαν]θὶ 

ΟὝοΥ Ζυνθηὶρ ΠΥ 6Θ.]Θ 106. τηϊῦὺ ΘΙΟΠοΥμοιῦ αγύμθι θη Κδη- 

ΠΘ6, Ἃ6Υ τὶ ἄθῃ δίδηαο ον Ὠϊηρα δυΐ ἄθπὶ (ϑθιθίθ α6. 

Εὐ]Πἄγυαηρ πὰ ἀ6᾽ ΚυΠΚ 465 Οοὐρίαβ Ὀβκαπηύὺ ἰβύ. ἢ -- 

ἈΚ ουδοσάοτίο Ζ. Β. καὶ ὑστοροῦμεν 447 οἷπθ Βοιμθυκαηρ, γ)1611 Οοθοὺ 
Ὁ. 8. αἴθ ὙΥογύθ 815 ΟἸΌββθπὶ δα θυη θη; τὸ ---- καὶ 474 ὁ--- ἃ, τοὶ] Η!γβομὶρ 



Μουσμοτγχί. ν 

16 Ζίθη] 10 ἢ) ΖΑΒ] ΥΘΙΟΠθὴ ΟἸζαίθ ψουγάθη 1ΠΔ 50 }]ΠΠ]ηβύθῃ 

ἘΔ116 ηἰοῦ βομδᾶάθη Κὔπμηθη, υἱϑίθῃ ἃΌ6Ὶ, Μι 10ἢ Ποῖ, 

ὙὙ1ΠΠΚΟΠΠΠΊΘη Β6]η. 

ῆΥαβ ἀδβθ. 5δόῇ]]οηΠ6 Ἐ]δπηθηῦ ἀογ Εὐκ]ἄγαηρ θαυ ΠΥ, 

80 ΒΟΠΙΘη 65 ποῦ σψοΠ]ροίμδη, ἀἃ5 Μοϊβίθυνουῖς Ῥ]ύοη 8 

Ζὰ ΘΠ Αὐὐ γοῃ δοἰίοσίνηγυ ἰοσίσιηα σὰ ὈθηϊλύΖθη, Ζυϊηδὶ 

ἄα Π]θπῦ ἃ0}) ἀΘΥ ΤΟΡῚΚ βϑ]θϑὺ πἰοηὺ βοηἀθ}}10}} σϑαϊθηύ 

βϑίη αὔγθ; “ΟΌΘΙ 65. 5100). 6400]. νοῃ 56] υϑὺ νϑυβίθῃηῦ, (Δ55 

ΠΙΓΡΘΠα5, ͵ὰὼ 616 ΔΟΠΘ 65. δυὐογαθγίθ, αδὺ Ἰορίβομθη Β6- 

ἰγδοηίύαηρ δ5 ἃ6η γερθ ραρϑδῆρϑθῃ ψ|τ. άρορθηῃ ἢΔ06 

10ῃ 65, ὈΘΒΟΠΟΘΥΒ τηϊὖ Εοκδίομί δῇ ἀϊ6 Ῥγινδί] κύϊτγο, 

ΓὮΥ τηθὶπθ Ὀθθοπᾶθτα Απέσαθθ ρθη δ)ύθη, Ζὰ ΘΙΟΠογηρ α68 

ογβύδΠ15565 1πΠΔ ΕΠΠΖΘΙΠΘη ππα ΖῈ" ΑΠΌΔΠπθηρ 6 Ε]η- 

ΒΟ ἴῃ ἀθ6η ΖΒ ΠΠδηρ Ἃ65 ἀδηΖθη α16 ἀΟἸΙοαθγαηρ 

πηα ἄθη ραδηκοηρδηρ 465 θβρυὅοῃβ βίγθηρ δὴ ἄοὺ Ηδηὰ 

ΡΙαίοηβ βϑ]ϑὺ 1η ἄδθι ΕὈΤ [ΟΥ̓ ]Δα ΘΠ οΥ, δα ἀθη οοποθη- 

ἰυἸγύθβίθῃ Αὐβάγαοκ σορυδομῦύοθι. ΤΠ] ὑβδηραῦθθη ἄθη ΘΠ] Ὴ 

Ζὰ Βονιβδύβθιη Ζὶ ὈΥΠρΡθη. 61 Ἃ6᾽ ΚηΔΡΡΘη, πὰ} δαΐ 

ἀὰ5 Νοίμνθηα!ρα 510} ῬΘβο σϑηκοηάθη ΤΠ αυβίθ! ] πηρ ΘΓ θη 

αἸ656. ΠἸΠΙΏΠΘΥΠΙη ΠΟΟ ϑοπαρ Ζὰ πη ΠΔΌΘη, ὑπ| α16 ΕρΘη 

οἰ Ζυγθί(85 τὰ ὩΔΟῊ κακόν οἰμβθύζθῃ Ζὰ πιϊΐββθῃ ρδυθύ; ἱκανόν 485 6, τ 81} 
Ἠρυτηδηη5 Απάθγαπρ νεανικὸν δὰ ΑΠΠΔΠΙη6 οἰποὺ Οτδἀδίϊομ θουαμῦ; ἕκαστον 

518 ἃ, νψ6}} Ηϊγβομῖρ ἴῃ ΟΠ δηΡαγθ Μιβδυθυβδύδηηϊθα 46. Οὐηβύσιοὐΐομ (485 

ΘΓ ΑὈΥΙρΘΩ5 τηϊῦ ἄρῃ ΤΠ Ρουβθύζθυη ἀπᾶ ΕΚ] ἄτουῃ ὑμ6 110, 6] 6116 ἴῃ ἀθπιβθὶ θη 

δαΐζθ δύο αὐῦου μέαν 510 ]Π 10} πὶ ΠΝ] ΔΤ 51πη4) 510} σὰ θυ ἀπάρθχαῃρ 

ἑκάτερον [ουὑγϑίββθηῃ Ἰᾶβδῦ; ἀ16 ἕδβὺ βϑι ϑδύνθυβυξη ] 106 ΒΘιιθυϊκαηρ' ἅροι δέ 

γ8 448 5οῃϊθηῃ ἀδυατη 4061} πο σ8ηΖ θαυ ἢ] Οἢ, γ7 61} 46 ̓ σοηδύδηξθ Μί55- 

ΘΥΠ οἰηθ5 ΕΥΚΙἄΥΘΥΒ, ἀθ0Πι 516 δηὐραροηύτἐ, Αἴ0} δῇ Κα ρου Αηβιοηῦ ΠΟΥ 

δὲ δή (γρ].. 452 Ὁ) Ῥοταΐθη Κῦὔπηθο. ΤΠπὰ 50 ποοὴ σἱθ]65 δπᾶθτθ. 



ΥΙ Ψουνοτί. 

απ ἔΠρουρᾶηρθ δυχαπηθθη πᾷ ἀὰ8 Κποοῃθηρου δία χἱΐ 

ΕΒ] ΘΙΒΟ πηα ΒΙ]αὐ χὰ ΘΚ] οΙάθη. --- Ἐ]η6 ἰη5. Ε]ΏΖ6]η6 ρΘ θη 6 

ΤΠ] ὑβ ὈΘ ΘΙ οὐ, ἀοΥρ] ΘΙ ΟΠ 6 τηδῃ ἰῃ ἄθη Αὐβραῦθη γνούδη- 

Ζι ΒΟ οθη ρῆθρῦ, βομίθη ἀθουηϊβοιρ, ὰ νοὶ ἴ06]. Ξ516 

Κη Ἃ00) πὰ φΘΡΘη, Μὰβ ΟΛΟΥ ΘΟΠΠΟΥ ὈΘΒΒΘΙ ἴῃ ΒΘ Π6]ὴ 

ΡΙαύοη βϑιθϑὺ ἢπηαού, ηϊπηπηὺ 1ῃἢπΔ ἀ45 Βοβϑίθ νοῦύοῦ πᾶ 

Ὀγϊηρύ 1ΠΠ τπ ΘἰΠ6η σαΐθῃ ΤῊ61] βθίηθβ αθῆιβθβθθ. (ὙΟΥρΊ ἃ 8 

θαυ οἰθθηί! ὁ, οἰηϊρο ΠΙβύουβοιθ Νοίίζθηῃ οὗν δι5ρθ- 

ΠΟΠΠΊΘη, ρου πααρὺ Κοίου ΤΙ η]οἰύπηρ. θη ΘΟ] ΘΙ ΘΥΤ Δ ΟΠΘΥ 

βασύὺ, ἴῃ ν 1} 165 ΝουβύξηἋη155 16465. δἰ ηΖθΊηθη 18] Οθ θη 86] 

ΠῚ ἀδαθγο τη ρΊ]10}}, 855 ΖΕΡΊΘΙΟΝ βθῖηὴ Ζ.Β8Δ ΘΠ ΔΗΡ 

πηῦὺ ἀφ ἀθρυῖθθη νουβύδηθη ογ 6, 50. σὺ ἀ165. {1|6115. Θθῃ 

0 ὈΠΒΙΘΙ 1)1Δ]ΟΘΘη ὙΘΠΙΡΘΙ 8415 νῸὴ ΔΠη6 61, {116118 οἱ 

65 ΠΟΘ ἢ ἄθη, ἋἀΘΥ 510} τη α61 Ρ]ὐοη βοθη Ῥ]Π]ΟΒΟΡΠΪΘ 

Βυβύθιηδίβοῃ Ὀθβομδ σὺ. 6. Θομά ον. Κη δὴ (ΟΥ̓ ΡΊδ 5 

ΟἸΠΘ. 1165 ὙγΘἰ [86 γ6, ΔαΒΡΘΠΟΠΙΏΘη οὗγα 76 η6. οἰσθηἐ ἢ 1101} 

ΒΟΚΥΔΟΒΟΠ6 ΓΘ ἢγο νοὴ ἀου ΤαρΡΘηα 815 θἰπθιῃ ΥΊββ56η, μούδη- 

ἰγθίθη, ὑηα ἀοΥ θυ] ]οη6 ὨΊδ]ορ ἰδὺ θῦθη δασῃ δὰ8 α]Θ 561 

(ταπαθ βον ρθη ἀοΥ Πϑιη Ποῦ ππα ΤΊΘΒ βθῖηθι δἰ Π] 0 ῃ 6ῃ 

Απβοπδαπηρ, 6] 06 ἀστ ἢ δα5. 8η. 416. ΟΠ ἸΒΌΠΟΠ 6 ΌΠΙΚ θυ]η-- 

ὩἡΘΙΐ, 50 ὈΘΒΟΠΘΘΙΒ [Ὧ 416 ΟΠ] ]οΚύϊγα σοοῖσηθί. Δ θῃῃ 

Πα ἄθββϑθῃ πηρθδοηὐθῦ 810} ἸΠ5᾽6 Αὐδραθρθ. 61η6 Κα!Ζθα ἔπη- 

Ιοὰηρ ἀθη ΠΟΙΚΟΙΙηΘη [Ο]σθηα νουδηβίβ]ῦ, 50. ρϑβομιθῃΐ 

ἄϊθθ ΠῸῚ ἴπ Θίηπηθ ἀοι αἰΐθῃ ΗΠποίουίκ, τ ]ομα ἄθῃ Επ- 

σδηρ 616 Αὐΐσαθθα βί8}} 0, ἀθηὴ 1,6βου αἐξοηέινην, αοοίίοην, τπὰ 

- γοΐοῃ ἀΐοΡ οἴποιι Ρ]αΐοη ΘΘΘΘΗΪΌΘΥ Ζὰ βᾶρθῃ οὐ]ἱασύ 

ιϑὺ -- δρηουοίμη, Ζὰ ΤηΔο θη. 



Μουσνοτί. ΜΙ 

Τὴ ᾿οἴπθὴῆ Απμδηρ ἰδύ ΔΒ] 6 η]0 6. ΨΘΙΜΊΘΒ6Π, ΜὰΒ (61 

Τπιΐδηρο πο ἄα5 Μα85 ἄθι Απιπουϊκαηρθη δα ππδηΡΘΠΘΉΙΩΘ 

Ὕνεῖβα ουβο υ θη Πϑύΐζα ΟὐοΥ τηθ ἢν [γ ἀἃ6η ῬΙΠ]ΟΙοσ θη 

γῸ ΠῚ ΕΟ Ὀοδυϊπηηὺ ἰδ. Ζνοὶ Ῥαηπκίο, Ῥ]αΐοηβ Βϑαχ ΘΙ] ὰηρ' 

ἄον (ἀταμῃγα ϊβο θη) Ῥοθβὶθ ππᾶ θυ ργόββθη δἰμθη. ϑὐδείβ- 

πιβηπον, ΒΟ θηθη δ ΘΡΘη ΙΠΥ6᾽ ΑΘ Ομπηρ γοῃ 61 ηδπηθηΐ-- 

Πο ἰπ ἄθη ῬΒΙΟΙορΡΊΒομθη Κυύθίβθη Ποιβομθηάθη Απβιοῃί 

ΘΙΠΟΥ ΚαγΖθη σογίθυπηρ Ζὰ ὈοαϊγἝθη; 160 ποθ ἀδ 61, τηδη 

ογ46 α1656. θοΙάθῃ Εχοῦχβο, Ὀ6Ὶ ΜΘ] ἤθη ἰοἢ ΑπΖοιοππηπη- 

ΘΘΗ Τ]6 1]η65 ΕὙΘαΠη465 πηα ΟΟ]]σθη α΄. ῬΗΖον θϑηϊύΖθη ἀαγ 6, 

πἰομὺ ἢ οἷ πάρεργον οὐ ΚΙ ἄνθη. 

θη Τοχίθ ᾿ἰορὲ Καὶ. Ε΄. Ηουηδηηβ Ἠθοθηβίοη Ζὰ ΟἸπηᾶδ:; 

100}. 86 ΔΌΘΙ δὴ ἀο᾽ Ηδηα α68 ΒΕΚΚθύβοηθη ΑΡΡαγαίβ πη 

αθββθη, ψγὰβ οὗν δ! δ αιη, 616 Ζάγομονυ, Ἠθγιηδημ, ΠΙΣ ΒΟ Ισ 

Ια 5 Ὀϊοίθη, ἄθη Ταχὺ θη Υ οἰθθηθη βουρ Δ! ρθη Β6- 

ΒΔ Πα] αηρ απο ουίθη. 16 ΑΘ ομπηρθη νοη ἨθιΔηη 51Π6, 

Ιοἰσμίοσθ Απᾶθγπηρθη ἴῃ ἄθυ Τηξουραποίίοη, ἰπ ἄδθν Αοοθη- 

ὑπαίϊοη ἄθυ ἘΚΙΚα πα ἴῃ α6Υ Θοίζαμρ 465 «“οὐα βυῦ- 

ΒΟΙΙΡ ΠῚ ΔΒΡΘΠΟΙΏΙΠΘΠ, ἴῃ ΘΙΠΘΙὴ ὈΘΒΟΠα ΘΙ ΨΘΥΖΘΙΟΠΪ556 

ΖΒ] ΘηρΘϑ(θ 10. --- Π16 ΖΔΠ]Θη ἀοι Θίθρῃ. Αὐαβραθο (447 

-- 21) ψούάθῃη τη ὙΥ δραββδιῃρ ἀθι Ἠπηᾶουίου. (νοη 50] 

-- 09 δ} ἀθν ΖΘηπη60) οἰθιγύ, 4150 δθ-Ξ-Ξ-4δ0, 83-:δ08, 

δ ἐξ 59 4. 

Το ἄθθυρθθθ ἤπη ἀϊθθ6 Αυβραθθ ἄον ΟΠ θα ΠΟ Ἰκοῖῦ τοϊὸ 

ἄθῃη Ὑαηβοηθ, τηδὴ τηὖρα ὮΡΟΥ [ἤγθη Μϑηρθ]η α16 [1606 

ΖῸ ὅδοπθ ὑπα 445 γὙϑα! οη6 Βοβίγθθθη, Ζὰ θἰπθη ὑϊοῃέϊθ θη 

ῬΒΙΠΟΙοΟΡΊβομθη Θὐπαϊαηι οἷη ΘΟΠΘΥ ]6]η ΒοἰΖαίγαρθη, α811 



ΨΙΠΠ Μογνοτχί. 

πἰοὺ γϑυϊθηηθη. 6. ἀράδηκθο οἰπθι Βραγθοιϊϊαηρ 465 ΟοΥ- 

σῖὶαβ ἰδ 1111 ΖΑ] ΒΟΠΟη ΕΓ ΠΘΥ ὩἸΟὐ σ8η2 [Ὁ Πη6, ἀ00ἢ γᾶ 

ΟΥ̓ ΨΙΘ]]ΘΙ Οὐ η16, ἴῃ Καοϊηθιὴ ΕΔ116 ΔΌΘΥ 76 ὐχὺ βομοη Ζὰ Αὐ8- 

ἐγ ρ σφ ΚΟΙηθη, ΘΠ 10] ΠΟ. ΕἾΤ οἰπθη ΘΟΠΙΠΊΘΥΖ, Ὑ16 

ΟΥ̓ οἰηθιη Ν᾽ αίθυ θύΖθῃ ποὺ ΒΟ ΘΥΘΎ θογοιθὺ ούάθη Κδπη, 

ἴῃ Ζιαβαρθηαθ:, οὐ ηδίου (ἀθιϑύθβ ϑδοηδιριηρ [ἡπηάογαηρ Ρ6- 

βδιοῃύ πᾶϊίθ. 50. 8561 αἀθηη 416 Αὐϑοὶῦ Ζαρίθιο ἀθ Αη- 

αἀθηκοη 465 θά 6]η, 8.0} ἀ6Υ ὙΥΒβοηβο δῦ Ζὰ [γ6 δηΐ]5-- 

ΒΘΏΘη ΘΟΠΏΘ65. σο οι. 

ὐαύύροαγῦ ἱπι Τ1ππ1 1864. 

Η. Κυαΐζ. 



ἘΠΕ] ΘΙ Πρ', 
--------. - 

ΟοΥρίαβ δὰ8 ΓυΘΟὨΌ 1, ΘΙΠΘΥ 70 Π]Βομθη Ῥῇἢδηζδβίδαί ἴῃ 
ΘΙΟΙΠ6η, σΘΌΟΤΘΠ ὙΘΒΥΒΟΠΘΙΏ]1Οἢ ἴπ) δῃγ 492 ν. ΟἾγ. υπᾶ ρ6- 
οἰοΥΌθη 384, 4150 1ἢ δἰπθπι ΑἸΐου νοη 108 {8 ῃγθη, ὙὙΑΥ ΘΙΠΘΥ 
ἾΘΠΘΥ φΎΟββθη ΘΟρΡΠϊβύθη, αἀ16. 510ῃ. ἀπ 16 Εν! ΚΙ αηρ ἀΘΓ 
σΥϊθοΙβόμθη Βα θκαηβύ Ἰῃ [ΟΥΠΠ 6116 Υ, Κὐἀπῃβυ! ΥἸΒΟ ΠΟΥ ΒΘΖΙΘ Πα 
5016 ἀθουπασρὺ ἀπὶ α16 σΥ]θο  βομ6 (ἀθιβίθβοα! αν ΘΌΘη80. πη- 
Ἰοαρῦαγο Νεγαϊθηβίθ οὐ ΟυΌΘη Πα ΌΘΠ, 818 1ῃγ ΕἸπῆ 55 δυΐ ἀθῃ 
5: ΠΟ θη Ζαβίαπα νοη (τ θη] Πα νΘΥα ΘΓ Ό]1Οἢ ρούθβθη ἰδ. 
οΥρίαβ βϑὶ υϑῦ πδηηΐβθ 516 ἢ Ζῦἂν Θ΄ πθὴ ἩΠθίου πα ψ165 ἀθη 
ΝΑΙΠΊΘη οἷημθ8 ΟρΡὨΙβύθη Ζυσοκ, ΔΌΡΥ θη Ἃα6Υ ΚΟΥ αδ6Γ 
ΒΟΡΒΙΒΌβοηθη 6 ἢγ6 Ἰῃ ἀθιη Ν᾽ ΘΥΖι σύ δα πῃ γ6 ΕἸ ΚΘΗ ἰΠ158, 
ἴῃ ἀοΥ Βεμδυρίπηρ ἋΟΥ Θαυθ]θού νύ 4165 ΥΊΒ5θη5. Ὀοβίβηΐ, 
50 σροῃῦγί, δῦ (ΟΥΡΙἃ5 ἀἸ6 561 ΚΥΘΙΒ6 8η. ἀἃ 6Υ Τη1ὖ 56] Π6ῃ 
Ῥοκαηηίθη ϑεΐΖζοη: (85 ΠΙΟΠἰβ. 561; ἀἋ(455, ΘΠ Θὐνγᾶβ 861, 

65 ποὺ οὐ κοηηθδι, ΟὐοΥ, ΘΠ ΟΥ̓ ΘΠ ΔΥ, πιο τ} {Π 6 1}0 8 Υ 

561,“ δαΐ 61η6 ΟὈ] ον ΕΥ̓ΚΘΠηΠ185 ἀπὰ ἄθγθη ΜΙ ΠΟΙ αηρ 
νου Ζιοῃτοῦ μαύϊθ. ἰΠὈγ]θθηβ να] Ὀ6Ὶ (ἀοΥρίαβ ποῦ ψ186 6] 

᾿76Π6ηὴ ορῃιβίθη, βθηθῃ Ῥγοίδρογδβϑβ, ΡΥ ΚΟ ἃ. ἃ., 616 
Κυηεὺ αἀοΥὐ' ἤθαβ πὺγ ἀἀ5 Μ|ιοὶ ΠΣ α16 ΜΙ ΠΘΙΠαηρ οὐ ΠΙΒΟΠΘΥ 
Πα ῬΟΙ ΙΒΟΠΘΥ ὟΝ οἰ Βῃ61ΐ, ΞΟΠ Θ᾽ 6] βύζνθοκ, 1Π616Π1] ΟΥ̓ ΘΙ Π6 ἢ 
οὶ ἀδγθίη βϑίζίθ, δα 1646. ὈΘΠΘΌΙσΘ ΕἾασα δηὐσψογίθη ὑπα 
78465 Πιηρ 76 πδοὴ [Ππηβύϑπαθη θᾶ] α 850 814 δηάθυβ ἀδγβύθ ] θη 
Ζὰ Κῦμηθη. ΥΙΥ ΊΒΒΘη νΟη 101], αἀ855 οΥ΄, ΔΠ0} ἀαΥΟἢ 5616 

δΌΒΒΘΙΘ ΕΒΟΠΘΙησηρ ΠΠΡΟΠΙΓΘΠα, Ὁ15 ἴῃ 561η ΠΟἢ65 ΑἸίου 818 
ἴῃ αἸΘ 56. ὈΔ]4 1η 716 π61 ίδαὺ ἀηΐϑυ πῃ ρθη θη 1 Β 61[84}} ῬγαηΚ-- 
γ6 46 16] 0 ἘΠ ὯΠῚ σγόββθη ΠΟ ἢη {Πη θυ οηῦ ἴῃ ἀοΥ ἩΠΘἰΟΤΙΚ 
θυ μο]6. Νδοῃ Αἰῃθη ᾿8ΠῈ οὐ. 1πΔ {8 τ 427 415. σδββδπαΐου 
ΒΘΙΠΘΥ ΥῸΠ Υγα Κα Ὀθαγϑησίθη Ναίοιβίδαι, ὑπ 416 ἩΠΠῈ}Ὸ ἀοΥ 
βίδιητην ου δηαύθη Αὐἰμθηθῦ Ζὰ οΥθιἐΐθη, πα ἃδὰβ ΤἼΘΚΥΑΙαΘΒ, 
ΑΘΥ 760.) Ὀ6Ὶ ἀἸ656. Ν ιδηϊαββαηρ (3, 86) ΟοΥρίαβ᾽ ΝΑΙΊΘης 
ΠΟ πϑηηῦ, ΘΥΒΘἤΘη ὙΠ’, ἀ855 ΟΥ βϑίηπθῃ Ζψϑοῖκ οἢπθ Ζν οἱ 

ΡῬΙδύομβ ΟΟΥΡΙ85 σὸπ Κχαδΐζ. 1 



2 ΕἸΠΙ]οΙ τα πρ. 

ἀαγοἿ. 56ῖη 6 δῇ ἴῃ Αἴμθη Αὐΐβοηθῃ ουγαρθηάθ Βουθαβδικοίί 
οὐ ούθ. ΟὉ 6. τη θῃση8 15 ἀοΥ ἢ] σΘἸκοΙηηθη δύ, ἰδ δϑὺ βίοῃ 
ΖΜΆΥ ΠΙΟΙύ ΒΙΟΠΘΙ ΠΔΟ ΘΙβ6η., ἰδ ΔΌΘΙ 56 ἢ" νυ ῃΓβο οἰ Π]]Οἢ. 
Τῃπ| 415 ἄθιηὴ Πιοργϑβϑηϊδηΐθη δἰ ποὺ γϑυκθηγίθη ἀπ νογᾶρι- 
᾿Ισἤθη, ΠΟΘ ἢ Ἃ6Πὴ ΘΟΠΘΙΠ6 415 ἀοΥ Υ δῃγ μοὶ ἀἸοποπάρθη ΠΟ ἢ- 
ἴὰηρ ᾶδδύ πὰῃ Ῥ]δίο 1ἢ ὉΠ518ΠῚ 1) 14] 00 ἄθῃ ϑοικγαύθβ τηϊῦ θυ 
σϑηΖθη Κγαίξ {16 [6Υ, 51 00Π 0 Π6Υ ΤΠ ΡοΥΖοαραπρ θηὐρσαρθοηίγθίθη. 

(οΥρίδβ ᾿ἰϑῦ 716 ἢ πἰομξ ΟΘΥ δἰηζίρθ ΘΡΊ 61, 18 65 [10 
101 νο Υ  η155τη 581 α16 ΚΙ οἰηβίθ 0116 Ζὰ. ΝΌθη 1Ππ βίθῃΐ 
Ζαηδομϑὺ β561ηὴ ΟΠ ]ο, ἀ6ν δἰ]6, βἰγοιὑβοῃθρθ Φάπρ]ην 
Ῥο]οβ, αἀοὺ οι (μ80}} 4δ ο υαπα 62 0) ὈογοΙίβ οἴη Ὑγ ουκ δου 
α16 ἨρίουΚ νογίδδϑὺ μαΐ. Ἃὐϑῃύ (ἀουρίαβ ΠοΟ νοπ αἀογ οΥ- 
ϑαδβοίζαηρ 8ἃ8, 4855 Ἃ(οΥ ϑῆγο ἩΠθίου βϑίηθ Κ7ὺὺὸηβύ πού ΖῸΣ 
ΤΠηρουθο  ρ κοῦ τη] ΒΒ ὈΥΔΌ 6, 50 Παῦ βίῃ Κθοκθυου ΟΠ ΌΪΟΥ 
α1686 γογδιδββοίσαηρ Ὀθγοῖΐβ ἀρον Βογὰ σονσουίθη; α16 ΒΠοίοΥΙΚ 
δύ 1ῃπ| ΠῸ οἴη Βθαρίθυ ροῖῦ σαι Ζ ΘΟ ΚΘ ΡΟ] ΠΠΙΒοΠον Μδομύ- 
οηςία!ὰπρ. ὨΟΟἢ μαὺ ο΄ ΠΟΘ 80 ν]6] β {ΠΠ 065 ΘΟ Θἰ ἢ], ὑπη, 
ΘΠ ΔΌΘΙ πηϊΐ ΜΥΠαΘΥβίγθθη, Ζαζαροβίθηθη, 4885 [Πηγϑοΐ 
ΙοΙ θη ὈΘΒΒΘΥ 561 815 [Πηγθοῃῦ ἔμὰη. Ααοῇ ἀδυ 6 1 Θηα] 10} 
ϑϑύζχὺ 5100} Καὶ 4111Κ]165. Βίηνγαρ (θυ, οὈρΊθι ἢ βοηβδὺ πη θἰκδηηΐ, 
αΟΟἢ 1ππης06η 616 561 ΠΙδιο 5 οῃθη ΡΘυβ ΠΟ ῃΚοιίθη Κοίηθ Πηριγῦθ 
(ἀ αϑία! Ζὰ 561η βοῃϑιηῦ). Εΐὺ ᾿ϑῦ Νογίγοίου ἀοΥ ΤΠ ἢγ6 νοη Ἃ6Γ 
1Πα]ν] 4 6]16η ΕὙΘΙΠοΙῦ ἀηα 6] βου ΠΟ Καὶ ἀ65. ΜθηβΟΠΘη. 
1) ἄδιη ζΖαυϊοίχύὺ δαΐ ΑὐΓ]ὅβαμηρ ἀον σϑῆζΖθῃ Ὀϊ ΓΘ ΘΥ ] ]Οἤθη Ο6- 
5650 ῃ δ ΠΙηδαβ]δαΐθηάθη ΤΎΘΡ6, ἀθη οἰρηθη 16 η ἀπα 416 
ΘΙρΡΏΘη ΖΊ ΘΟ σθρθη α16 6Υ Δηάθγῃ τηἷΐ 41|16η Μ|Ιζίθ]η αἀὐγοῃ- 
Ζυδούζθῃ, 416 ἀορρϑὶίθ οῦγδηκα 465 ροβιζίνθη ίδαϊβσθβθίζθβ 
ὉΠᾺ ἀ65 16 θη Μϑηβομθη ἰη5 ΗΘΥΖ φσοβο ΒΘ ΌΘΠθη ᾽ς θηρ6- 
βϑύζβθβ θηίρορθηβίθῃηίϊ, 50 σϑῃῦ α16 ΘΟΡΒΙΒΌΠκ 4|16Υ Ζοιίθη ἀδνδαΐ 
88, Ἃ1686 θοάθη ΘΟ ΥΔΉΪΘη 8415 ψΠΠΚάγ]Οἢ σοΖορθηθ, ἄθτη 
Ναύυτγθοῃῦ συ] ἀθυβρυθο παρ αἀδυζΖιιβίθι] θη, γθοὴθ Ζὰ δ61-- 
Βοῃγϑιίθηῃ Βθομύ πὰ ῬΗϊο᾿ύ δἰ μθὺ βίδυκθη, πη ῃσ Θη 566]6 56]. 
ὈΘΏΠΟΟΝ ψα12Ζ6]0 ἃ] ἀ65 Κι 4|1ΠΠ|ω165 ψῖθ Ὧ65 ῬΌΪῸΒ ΘΓ ἴῃ 
ἋΟΥ νοὴ (οΥρίαβ νυ γθίθηθῃ Αηβοπδαθηρ αἀ6Υ ΒΠΘΙΟΥΙΚ 818 
Θἰποὺ Καπϑύ 465 ομρίῃηβ ὑπ ἀογ ΤΠ οηγθάπθπηρ ἢ, οβϑύθθθῃ 
--.--.... 

Χ ιυρίηπδτὺ Ὀοσοίομποὺ ἀδ5 ὙοΥμ ] Π18585 ἀθὺ ἀστοὶ Ζὰ ἰδ 67 παὶῦ 
ἄθη ογίθπ : . Οογρίαβ σϑυύτιῦ ἀἰθ Κυπδὺ ἀθ5. ϑ'ομθίηβ ἃ15 ΤἼΘουθα Κογ, 

ῬΟΙῸΒ 8415 Το κου, Κὶ ΔΙ|Π1Κ165. 815 οὐδαίβηιϑηπβομου Ῥυδκύκου. . Ὑοταϊὺ 
τᾶ Β οπἰῦζ γϑυρΊθῃ6: , [ῃ ἄου ῬΘΥΒΟη 465 ΘΟΥΡΊα5 506}10 Ἀπ Ῥ]αΐοη ΠΟΘ 
αἴθ ῬΥΪΠΟΙΡῚ6116 Απου ΚΘΗ απο σορ Προμύ ὑπαὶ ΘΙ ΠΟΙ ΚΟ ἀδΓ; ἴῃ 
ῬΟΙῸΒ ἀᾶ8 Πα] 9 51056 ΒΟ ΔΗ ΚΘἢ ΖΥΊΒΟΠΘΙ ΟἰπῸ Βοσναπάἀθγαῃρ' ἀ6᾽ 



Ετα]οιίαμρ,. ῷ 

ἃ ἢ ἀον Ὠίαϊορ τἱϊῦύ Πθομὺ πἰοῃῦ πὸ αἀθηὰ θη 8Ό0 ἢ ἴῃ 
ϑθίηθηῃ ΟὈμΒΘ]ΌΘηΖθη ἴθ᾽ ἄθη Μειδίου ΙΔ ββο τοι θη θη 
ΘΟ ά]ου, βοημ θυ πδοῇ ἀθπ Μριβύου βοὶ δῦ Ὀθηδηηΐ ἰδ8ί. 

Ομ ἅτορ μη, 465 Θοκταίθβ ΒΘρ] 6 ἴθι, πδῸ ἢ ΧΘΠΟΡΗ. Μεῃι. 
1, 2, 48 οἷπο ὑζομύρο πα 6α]6 Ναίαγ, ἀἀ061 βηὐῃβ᾽ 5 0156 ἢ 
πα βαηραϊηβο. (ΡΙαῦ. Οματπ). 153 "Ὁ μανικός. ΔΡΟ]. 21] ἃ 
σφοδρὸς ἕφ᾽ ὅ τι δρμήσειε), παὺ Παυρύβϑομ! οι ἀ16 ΒΘϑύϊηι- 
ππηρ΄, α΄16. ΕΠ 6} ] θη μοῦ ἀ65. βοκγαςβοηθη ΡΙΠΟΙΡ5 ἀηα α6ΓΥ 
80 Κυα Ἰϑοῆθη Μοίμοαθ βοῆοη δὴ ἀ6η) ΘΟ ]6 1, Πϑιηθη. 16 ἢ θη 
ΘΟΒάΠοΥ 405 (οΥραβ σαοσθη 6 1, ΖΓ ἈΡθομδαπηρ Ζὰ Ὀγηρθη. 

ὕσε᾽ Ζν οἷς υπὰ Οταπάσοαδηκθη 4685 Πα] ορ8 Ζὰ Βρυθοῃ 
8 Ζῦ81 ΠῸῚ ἢ 86 ἢ ἀοΥ],οΚίϊγ ἀθββ ! Όθη νῸὴ ὙγΟΘΘ ΗΠ] ΟΠ ΘΙὴ 
ΝαΐΖθῃ 561, ἄο61) πὰρ Βοῇοη 16 Ζα νου]δαῆροη ΟἸθηθγαηρ 
ἀηα ΖΓ οΥθογθιυηρ δα ἀἃ8 510) παῃ θη ]ΟΚΘΙΠ6 σγο58- 
αΥῦσα ΟΠ ΘΌΒΡΙ6] 50. νἱ6] Ὀθθιηθυκὺ σουάθηῃ, 4855 βθίη Ηδυρί- 
1ηῃ8]0 6 δηάθυου 1ϑύ, α]β. ἀοὺ πιο ῃῦ γῇ ἜΡΉΡΝ 6] 05(, ΒΟΠ ΘΓ 

85 βρύον Ζοιῦ Πποιτἄμνθπαθ ΤΊ6] περὲ ῥητορικῆς οΥὐνατύθῃ 
Ιᾷϑ5ϑύ. γι: αῦθη ἀδυῖη πιοιύ οὗνγα οἰηθ Ευτῦνίοσαηρ ἀογ ΗΠ6- 
ΤΟΥῚΚ 415 [Ογ 6 116. ΠΊΒΟΙΡ]]η ἴῃ ἀΠΒΘΓΘΙῚ ΤΠΟἀΘΥΠΘη ΘΙΠΠ6, 88 
ἀογ ὙΠΘΟΥΘ ἀ65 βοῃὔηθη νογίταρβ ἴῃ θά ὑπηα ΘΟ, Ζὰ 
ΒΘΌΘΠΘη, ΒΟΠΟΘΙΏ α61 Π΄Δ]Ὸ5 Θηὐ δ] α16 αταηαζΖίσθ 65 θἢ]- 
ΒΟΏ6η ϑυβίθιῃβ Ρ]ίοῃβ, ἃἰβὸ 416 ΓΘ ῃγθ νοπ (ογθοβίθῃ, οαθυ, 
16 Ψ| ἀη8 76 ὑὺ ΠΙΘ 06. Διβαγ οΚθη, νοῦ ΘΙ ΠΟΠραΐθη, νη 
αΘΥ 51 00ΠΟῃθη ΒΘϑυηηπηρ 465 ΜΘηβοΠῃθη, σαρθηΐϊθοῦ νοὴ ἄθῃ 
[Δ]5 ἤθη ϑυβίθηηθη ἀ65 ΘΘηΒα Δ] 151η805 ππηα Μαΐου] βιηαβ. 16 
ΠΟΙ ὉΠΠΟΏΚοΙῦ δύ σοίαβϑδυ 415 Καηδὺ ἀθν Γι ΘΒ ΠΠγαπρ, ΔΌΘΙ 
ὨΙΟἢῦ ὈΪ]Ο55. ον ΕΒγαηρ 465: οἰσθηθη, πα ]ν ἀπ 6]]6η ΓΘ ΌΘΏΒ, 
ΒΟΠΟΘΥ ΔΘ ἀ6᾽ ΒΘἢ ΘΙ Βομαηρ᾽ 465 ΓΘ Ό6η5 αοΥ (ἀθιμθ ΒΟ δίϊ, 
ἃ. ᾿. ἀ65 ϑἰδαΐοβ: ἄθπη ἀ16 Θ᾿ ΟΠ ΠΟΙ Κοὶύ βέθ! !θ αἴθ θη ΑἸύθῃ 
Τ]6 ἢν πηΐθυ ἀ6πὶ (σ ϑϑ᾽ ἢ ὑβραηκίθ 465 ὔγρου ἤθη, βὐδαῦ! θη 
ΤΙΘΌΘη8, 815 πολιτικὴ τέχνη, ἀαΥ, ψἄμγθμα α16 πϑαθγο Ῥ.Ϊ]ο- 
ΒΟΡἢΙΘ “πιἢ ΕΠΙΚ 516 ἸΠΘ ΠΥ ἃ}5 δικαιοσύνῃ, 815 γϑο ύβοῃ θη ΘᾺ 
ΠΘΌΘη ἀ65 ΕΠ]ΠηΖΘ]ηθη [Ὦγ 810}., [αβδύ. Αδὺ ἐγ ἀ16886 πολιτική 
πη ἴῃγο ΤΠΡαηρ πηάββθη ᾿οιδύ 416 ΒΕ. ] οὐΐνθη ἀπα ΟὈ]Θοὐϊν 6 ἢ 
Βραϊηραηρθη νου μϑηάθηῃ 861η. [1658 8165 νϑυθηηθη οΌθῃ αἷθ. 
(θϑηθι, σ6 ] 0 η6 Θοκτγαίθθ βοκἂιηρ ν, βοίθυπθ 56. γοῖὰ Οπΐθῃ 
πα (ἀοΥθομίθη ἴῃ ΒοζΖίθμθηρσ δυΐ ἅα5 Ιησϊν πα ἀπ θη 

ἄπβδοσθῃ Μϑοῃῦ ομπθ Ἐοκβίουῦ δα Β: 00 ΠΟ μοῦ ἀπᾶ οἰπον Βοηθαθ, 485 ΕΔ]6 
65 Ἀϑομύβ χὰ νϑυ]θαρηΘῃ ; ἴῃ ΚΚΔΙΠΚ165. ἀ]6 ἀπυθυθποῃ]θηθ ρσϊποὶρίθ 116 
γοΥθαρπαπρ ἀθ᾽ ΒΙΟΠΟὨΚοΙῦ. “ 



4 ΕἸΠ] οὐ ηρ. 

Θίδαῦ ρᾷη2 [Ἀ]5616 ΒΟρΥ 8 ΒαΌΘη, ὑπ εἶ ἄθιη ΘΟ ϑυβίθῃ, 
αοΥ πολιτική, δηδηθ θη ΜΟ]]6η, 6.6. 516 5610 80 δώκαιου 51η6. 
18 πολιτική ἴῃ 1ΠΥ 6 ΠῚ ΘΙΠη8 θη δῦ 16 ῥητοριίκή, τη 50 ἰδύ 
416 ΒΘΖϑμπαηρ 465 [1] θη ἀαγο}}) ἀἴθβθη ΒΡ ἸΠΒΟἴθυη 
Ἃἀ060 Δηηϑηῃοτηα σθηδα, 8415 416 Εγύγίθγπηρ ἀθ8 θβϑῃβ (θυ 
ἩΠούουΙκΚ πού ψθπα θ᾽ δα 416 πα θγη ἀΔυη ὈΘηδπαο]ίθη θρθη- 
βίδηαθ [Δ ηγὶ, θη σἰθιοἢ ἄρου ἀἸθβθη ΒΟ ἀογ Βοίους 
γγοΙύ Ηἰθαυβροσάπρδη ψιγ. 16 ὕθου βου ὑὐ18Ὸ 4150 γθηΐρ- 
βίθῃβ ἡθσαίϊν α16 Ηδυρίβαομθ. [βύ ἀὰ8 Οτυυπηαίποιηϑ: πῶς 
βιωτέον; (92 6) 50 506}}0ὺ αἰ ἩοίουΚ ἀθη [8] 5Ὸ θη, α16 ΡΏ]]ο-- 

ΒΟΡἢΠΪΘ ἀἄθῃ ψδῆγθη [ΘὈΘΗΒΌΘΥαὗΪ ἀΔΥ, πα ἀ45 ΤἼΘπηα Καηη 
ΔΈΟΙ 4158 Καμπηρῖ αἰθβοὺ Ὀθιάθη ὈθΖθι ποὺ ψογάθη. 

Ρ]αίοη Παὺ 65 τηϊὺ ἀἸ 656 1 []βοηθη ΗΠ θίουῖ Καὶ Ἰη δἰποὺ Ὗ οἰβ6 
Ζὰ ἰῃὰη, ἄϊ6 ἀθη ϑο θίη θύγθρθῃ Κῦηπίβ, α᾽8 θυ κΚθῆπη6 δ᾽" δἷἢθ 
ὙΔΏΥΘ πο 8ῃη, ᾶβ 61 606ἢ Ζ. Β. τὴ Ρηδαάγοσ ψιγκΠ ]6ἢ) [Ππί. 
Μδϑδη βιϑῃῦ Ὡθοὺ ψΟ], πηα 61 Π]1Ρ6 1186 (Ζ. Β. 4 ἃ. ὃ ὁ) Κοιηπηΐ 
ΟΥ̓ ἃΟΝ 1 ὈΠΒΥΘΠῚ Δ] Οθ θη Κα ἀδγδαΐ Ζὰ ΡΥ Π6η : Ὡ8ΔΟἢ 
1ῃπ} τη οί ἀοὺ ΗΠ ποίου 'πὶ ῃδομβίθη, 14] θη ΘΙηη6 465 ὟΥ οΥΐβ 

αἀοΥ Καμαϊρο Μδηη 468 ΠΟ δ ἀπα ἀ61 Θοἤξθη, 445 8 ῃγ6 Βθβίθ, 
616 δι ποθ Ἡθθαπρ ἀοΥ ΒάγροΥ ὈΘΖθοΚοηάθη ἰδαίβκαηϑὶ 
561 ; ἢϊθΖὰ 60. τῦγαθ 65. ποῦ ΒΟΨΧΟΪ] οἰπϑὺ Ὀ]οπαἀθηάθη 
Ηδαοἴουυρκοῖῦ οάον [Πουγθάπηρβραθθ, 418. νἱθι θη οἰποὺ 
ΟΥ̓ ΠαΠΙΟΠΘη ΕἸ Β1 Οὐ ἴῃ 445 ΝΥ δΔῆγθ ὑπὰ (ὐαΐα πα οἰπθ5 ἀαγϑιΐ 
σογιοῃίθίθη 16 η5 Ὀοαὐγ θη. 

16 Ζεῖθ, ἴῃ 6] που Ῥ]αίο ἀὰ5 αθβρυᾶοῃ ρϑῃα!ίθη ν᾿ ]15- 
56 η ΜΠ (σουβο θἄρθῃ νοη ἄου Ζοιῦ ἀδι βου ΠΟ θη ΑὈΐα5-- 
Βαηρ, 416 Μ| ΒΟθ ΘΠ] 0}) νοῦ ἀῦοθυ (5 ΤΟ ΘΑ] Δ} 465 ΘοΟκγαΐθϑβ 
ΠΥ οκοη αὔτ θη.), γα πο] ΠΙΘΙ. 415 τη1ὖ Βοϑυμπητμη Ποὺ Ὀ6-- 
Ζριομηρῦ ψογάρθῃ Κὔηπηρηῃ, πηα Ζαπὶ ΟἸ] οἷς 1ϑὺ δύο 41686 ΕὙΑΡΘ 
[γ ἀα5 ΝογβίϑηἬηϊθ8 465 ΘΟδηζθη ἰοῦ οὐ ] ἢ. ΑἸ8. ΔΘ. 
ηαίἀγ Ποῃδίθ Ζοῖραηκῦ ουβομοιηὐ ἀθυ]θηῖσθ, ἴῃ ΘΙ μοι (ΟΥ̓ ΡΒ. 
ΠΟΘ 6[η8 Π66 ΕΥ̓ΒΟΠοΙηὰηρ ἴῃ Αἰπθη Αγ, 4180 416 Ζ610 756 Π6ῈΓ 
(ὐοβαπάἐβομαῖο ᾿ Φ8ῃγ6 427. 6 Ἰηπούθη Οτὔπμαθ, 6] 0 }}6 
Βίθρόσθη ρο!ζθπα ρσοιηδοηῦ ψογάθη, 6855 Πθι]10ἢ α16 1πὶ Π]ἃ-- 
ἰοθϑθῇ θυ βομ θη μάθῃ βεαδι ϑψον ψεηγε δες δ! {ΠῚ Π6η Ζαβίδπαθ 
ἀη4 ΑἸϑομασαηρθη, Ζ. Β. αἴ6 δη  ἀ θη] ΚΥ δ 568 ΑἸ ΟΠ ΝΟ ΠῚ 
Ἠδομΐο ἀο5. ἰδυκοϑύθη, βμοΥ δῦ οἰηθ βρϑξοσθ Ῥϑιοαθ 4685 
ῬΘΙΟΡΟΠ ἢ 65] ΒΟ ἤθη ἰδ εο ΜῈ ΒΙηχααθαίθη βομθίπθη, β1η4 4}]Ζὰ βαὈ- 
Ἰθοίϊνοι Ναΐαν, ὑπ 65. ἰδββ8θ6ῃὴ 510. ἀθῃβθ θη τηϊῦ σ] ΘΙ ἢ 61) 
Ἠδοθίθ δηάργθ ἀθυρ]θίομθη οθηἰρορθηβίθι]θη, ψὶθ ἀθηη Ζ. Β. 
Μάηβομον (οι ου Ῥτορυ. 1865) ἀδτγασῖ δα ηθυ Κβα τη 



»- 

ΕἸη]οὑαηρ.. ὃ 

τηδορῦ, αἀα855 Ρ]αίοη ἀ16 ()61}16 ον ἀδο]η Ζαυβίϑηαο ΑΥΠ6η8 
86 Ποη δαΐ {τἄπογ Ζοϊΐθη ἀηα δα! ἀ16 ἃ]ΐθυθη ϑίδαϊβ πη ΠΠΘΥ, 

οἰἴπθὴ Μιηαα65, ΤΙ θη βίο] 65, Κιοη, ΡΘΥ ΚΙ 65, Ζαυ ΚΙ ΓΘ ἢ 
ψ 0116 ἀηα ἀδγαμη.- θη Οκιαίθβ Ὁ]055 Ὀ6] ἀ1686η ΝΟ ΚΒ ΠΥ Θση 
ν ΘΓ 6] 6 η [85586, Οἢη6 ἴδον α16 βρϑξίουῃ Ζαδβίβηαθ ᾿Γροηα 61Π6 
ηᾶπογο Απαθαίαηρ Ζὰ φρο ῦθη. Απάθιβ [Γ61Π10}} σαβία! ἰοῦ 510 ἢ 
416 ὅ'δομα σορϑηΐθου ἄθη Ὠἰ βίου βομθη ΑηρΔΌΘη 465 (Θβρυᾷ 685 
56 1050, πηΐθυ ΘΠ θη αἴθ Ὀθϑεπηπηξθδίθ α16] ἶσα δέ, ΟΠ ΔΟἢ 
ΘΟΚνδίθϑ ἀἃ85.4}1 ΖΌΥΟΥ 415 ΜΙσ]16α 465 Πα 5 π8 6} ΑΡΟ]. 52 ἢ 
510 θυ ΨΘΥΟΓ ΘΙ ]ὰηρ᾽ ἀ6. ΑΥ̓ΡΊ Πα ηβῖ σοῪ (τὴ 4. 406) ν]άου-- 
ϑοίζί παί (13 6), 80 4855 4150 ἀοὺ Πίδϊορ ἴη5 Ψ{4}ν 405 Η6]8. 

Ἡ]ΘΠύ βυΠπητηῦ Διο αἀογὺ Τ]ηηϑίδηα, 4455 Κα 4|ΠΚ]65 ΘΈΘΙ!] θη 
δΔ5 ΘΓ ΘΥΒΕΠη815 ΖΜ ΊΒΟΠΘη ἄθη Ψ8ῃγθη 418 --- 406 δΔαΐσο  γίθη 
ΑΠπΊΕΟΡΘ ἀ68 ΕἸΡ1465. οἵὔγύ, αηα ἀθη ΑΥ̓ΌΠ6]808, ἀο655θὴ Π 6Ρ916-- 
γταησϑδηίγὖ ᾿η5 8ῃν 414 [1104 415 τη Κα οη!βο θη ἨΘΙΎΒΟΠΘΥ 
γνοτδπϑϑοίχί (10 4). Αυΐ ἀ6Υ δπάθυη δι ψογάθη (72 84) Νιὶ- 
Κκιὰ8 αηα Αὐἱδίοκγαΐθβ, νοη ἀθηθη ΑΟΥ ουβία ἴπὶ 4. 4123 ἴῃ 35101- 
ΠΙ6η ἢθ], ἀοΥ δηᾶάθυθ 1πΔ «. 406 χηϊῦ ἀθη ἃπαάθηη ΑΥΡΙΠα56η- 
ΒΙΘΘ ΘΓ Πἰηρουοού πτυγα6, ΜΊ6 ΠΟΟΪ 66 Πη46 Του βὕ ΠΟ ΚοΙίθη 
ὈΘΠδηαοὺ πα ῬουΊκΙ 65, αἀθιὺ [πὰ «1. 429 βίαν, αἷἰβ νεωστὶ τετε- 
λευτηκώς (ὃ 0) ὈΘΖΘΙοΟΠηδί,, οἷη 8|16γἀϊηρ5 γϑ] ιν ου Αὐβάγαοξκ, 
θη τη ΔΌΘΥ σον ΠΏ ]10. Ζὰ 56} δ} ἀὰ5 Ῥγοκγαβίοβοίς Ἰορί. 
ΝΟΝ 4|16Π| ἀἰθβοιη 51ηα οἢη0 Ζ. 616] Δ ἢ ΠΙΘυ, 16 1η ΔΗ ΘΙ Ὴ 
Π)1ια!ορθη Ῥ]ίοηβ., ΖινΘὶ ΖΙΘΙΉ]101) νυ βο  θάθπθ Ζοιΐθη τηϊὶ [αϑύ 
ἀἸ ΟΠ ΘΥΊΒ μον ὙΥ1Π|κῦν νου] βοΐ. 



ΓΟΥΙΤΓΗ͂Σ 

[ἡ περὶ ῥητορικῆς ἀνατρεπτικός.] 

ΤΆ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟῪ ΠΡΟΣΩΠΑᾺ 
ΚΑΙΖΙΚΠΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΩΝ, ΤΌΡΠΓΙΑΣ, 

ΠΏΖΟΣ. 

δὲ, 1. 

447 μι 
μεταλαγχάνξεν. 

ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἢ τὸ λεγόμενον κατόπιν ἕορτῆς ἥκομεν καὶ 
ὑστεροῦμεν: 

ΚΑ... Καὶ μάλα γὲ ἀστείας ἑορτῆς. πολλὰ γὰρ καὶ 

Πολέμου καὶ μάχης φασὶ ἀρῆνοι ὦ Σώχρατες, οὕτω 

καλὰ Γοργίας ἡμῖν ὀλίγον πρότερον ἐπεδείξατο. 

ΕἸΏσΔΩσ. δόθηθ, ῬΘΥΒΟΏΘΩΗ, 

γοΥδη]βδαησ Ὧἀ65 ΘΟ βρυ 68. 

441. ΠΠΙολέμον καὶ μάχης 
δίθηῦ βύασα θοίοηῦ συόύδῃ, τηὖ 

Ἰθιοηῦ σὰ οὐρᾶμπΖθοηάθιῃ αθρθη- 
βδύΖ. ---- φασί. Τ)ὰ5 5ρΙΙομνοσύ 
(488 δη ἀδ5 ὑστερεῖν ἀ6Υ ϑρατία- 
ΠΟΙ Ὀ6Ὶ Μδιδύμοη οὐ! ποσΐ, ΘΠ Π. 

ΘΟ 561 η υβρταπηρ' πΙοῃὺ ἀδτοαΐ 
ΖΌΤ ΟΖ ΓΘ 150) Πδὺ 65. πηιῦ 
76 θη ᾿ιϑοηποιηθηῦ αἀοΥ ΒΘΙρ οἰ 
ΖᾺ ὑπ, ἀ885.., ΝΟΥΒΙΟΠ ὁ ἀοΥ Τὰ- 

Ῥέετκοιῦ ὈΘΒΒΘΥΘΥ ΤΠὴ611" 180. -- 
ἀλλ᾽ ἧ. Ῥδβ οπέρθρποπαε ἀλλά 
ϑιθῦ ἀρ Εταρα ἄθη ΟΠ τ Κύρου ΔΓ 
(Δ ὮΥΘη Οὐ6Γ ΠηρΊτί6η) οι σὰ - 

ἀθγυηρ' ΟὐοΓ 465 []πρ]ΔῈ 618. --- 
καὶ ὑστεροῦμεν. Τόοπι ὈΠ4] ΘΠ η 
ΑὙΒΟΤΆΟΪΚΘ ἔο]ρὺ ΠΟΟἢ ΘΓ δ ρ'δηῦ- 
ΠῸὴ6, θη Ὡϑοῇ ΟἸΥΠΙΡΙΟΔΟΤΙΌΒ 

45 ΡΙΙΘΗνσοτῦ 56] δῦ βπύῃ 16], 

16 ΖῈΠ) Ζθι ἤθη, ἀ885 616 Αἢ- 
ΒΡ1Θ].ηρ' γουβίϑπα θη Οσά θῇ 86]. 
-- πουλλὰ καὶ καλά σφοογάϊπιτί, 
Ιη1ὖ ρ]ΘΙΟΠΙη ΒΡῈ Ηροτγοσῃο- 
Ὀαηρ᾽ ὈΘΙάΟΙ Μοπιθηΐθ, τὶ 69 Ὁ. 
οὗ Ὁ. 14ς ἃ. 8. ἴῃ.; ΥΕΓΙΓΡῚ. ἀδ- 

θθρθη πολλὰ δεινά Χοη. Απδ0. 
9, 8,.18. --- ἐπεδείξατο τε ῃ- 

ΠῚΒ ΟΙΦΙ Αὐβάσιοκ ἔΓ α16 Ῥταηκ- 
τϑᾶβ (γένος ἐπιδεικτικόὸ») ἴπὶ ὕη- 
ἰοΥβο]Θ 46. σὺη (ΘΓ ϑδίδδίβ- (7). 
πολιτικόν») πὰ οι ομὐβτθάθ (7. 
δικαγικών). --- τούτων ,π 8} 

ἀ]θβοπ Π΄1Πρ6Ὲ “, 8] Ζυβρᾶϊκοπι- 
ΠΊΘ ἢ ὉΠα Ν' ΘΒ πη αἰ ΘΒΘΙ πολλὰ 
καὶ καλά. --- μέντοι, ΟΌΜΟὨ] 
ΘΟ ΟἾπθ αθρθηβαὺζ γΘΓβὶ- 
σΠουπᾶ, νψῖθ Ζ. Β. 66 ο, βομοὶηῦ 

ἀοΟἢ. ΠΙΘΤ ἴῃ 561 Π6Γ ρον ὁ ΒΗ]16Π6- 
το Βράθυϊαπρ ἀοΓ ἘΠπβοῆγϑη- 



ΟδΡ. 1. 447 ἃ. ὃ. ὁ. Ἵ 

ΣΩ. Τούτων μέντοι, ὦ Καλλίκλεις, αὕτιος Χαιρεφῶν 

ὅδε, ὃν ἀγορᾷ ἀναγκάσας ἡμᾶς διατρῖψαι. 
ΧΑΙ. Οὐδὲν πρᾶγμα, ὦ Σώκρατες ἐγὼ γὰρ καὶ ἰάσομαι. 

φίλος γάρ μοι Γοργίας, ὥστ᾽ ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ μὲν δοκεῖ, 

νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ, εἰσαῦϑις. 

ΚΑ... Τί δαί, ὦ Χαιρεφῶν; ἐπιϑυμεῖ Σωκράτης ἀκοῦ- 
σαι ΤΠ οργίου: 

ΧΑ]. Ἐπ᾿ αὐτὸ γέ τοι τοῦτο πάρεσμεν. 
ΚΑΑ. Οὐκοῦν ὅταν βούλησϑε παρ᾽ ἕμὲ ἥκειν οἴκαδε᾽ 

παρ᾽ μοὶ γὰρ Γοργίας καταλύει καὶ ἐπιδείξεται ὑμῖν. 

ΣΩ. Εὐ λέγεις, ὦ Καλλίκλεις. ἀλλ᾽ ἄρα ἐθελήσειεν ἂν 

ἡμῖν διαλεχϑῆναι; βούλομαι γὰρ πυϑέσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ, τίς 

ἡ δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τί ἔστεν ὃ ἐπαγγέλλεταί 

Κυηρ ΟὐΘΓ ἘΠ Παρ Ζὰ 506- 
ἨΘΗ: ὙΠ ΚΟΙΏΠΊΘΗ ΖΕ βρϑ, ΔΌΘΙ 

616 Βοῃυ]α “ οἰσ. 

Ὁ. διατρῖψαι. ὯδΓ [πῆη. ΔΟΓ. 
ὈδΘΖθιομηθῦὺ οἷπθ Ἠδπα]υηρ', Ὁ6Ὶ 
ἀΘΓ Δ 8ῃ οἰ πο 16 ἀΘσ ἢ Ο] ἈΠ ρ᾽ 
ΟΟΟΥ ΖΘΙΌΊΙΟΠ6 ΕΥΒΟΓΘΟΚΌ Πρ, 
ποθ ἀθηκί. --- καὶ ἰάσομαι. 
ΠῸΙ Βομο]δβὺ οὐ ηποσῦ 8 ἀθῃ 
ΟΥ̓ΔΚΘΙΒΡΙΊΟΗ, ὙγθΊ ἤθη αὍΓ νοη 
ΔΟΘΉ]]Θ5. γουσσαπαάθίθ ΤΘ]ΘΡ ἢ ο5 

. ς ᾽ 

δι 6]Ὁ: ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται. ---. 
εἰ δοκεῖ, ἐὰν βούλῃ. Ὧετ ὙΥ 60}- 
56] ἀ6Υ ῬΑΓΟΪΚ6]η Ὀ]οΙδύ 5] δύ 1π 
ΒΟΠΘΙΠΌΔΥ 810} ρ΄8Π2Ζ ρ]θι ομβίοθ- 
Ποηάθῃ δαύζΖρ)!θάθσῃ ποῦ ΟΠ ΠΘ 
ἘἸΠἤμ55 δ ἄθη ϑδίππ, εἰ ἰϑβϑὺ 
ΤΕΙΠ6 ΒΘαΙ ΠΡ Πρ ΒΡΑΓΟΚ6], ΟἢΠ6 
νυ ϑιίθσθ Νβθοηθθαθυίαηρ, πᾶ- 
Τὴ ΠΕ] Π0 ἢ ΟἾπΠΘ6 ΑἸΒατιιοΙς ΘΙ ΠΟΙ͂ 
Πρ υ β8ῃ 616 (81 νἱἀθίυσ); ἐὰν 
Β0Π] 16 58ὺ προσ 58 610 Θἰη, ΘΠ 
ΔΌΘΗ τηϊῦ Αὐββιοῃύ δῦ ΒΕ ύβοῃεὶ- 
ἀυπρ' (5ἱ ν᾽ ἀθδίμτ). --- τί δαί: 
ἄα τί δὲ, θη π Δ Θἢ ΟΠ Π6 οἱρεπὺ- 
᾿Ιομθπ αθρθηβοΐζ ρὍρ θη 488 γ01- 
ΠΘΤΡ ΒΘ Π46, ἀΟΟἢ ᾿Π]Π]ΘΓ 815 Τη6- 

ἰοτίβοῃθ ὕθογρδηρβέοση (ν]8 
ααϊα 2) οἰπθὴ πϑαθη Ραυπκύ 16Ὁ0- 
μδὴ δἰ ησῦ, 80 δῦ ΠΒΙΘΥ (πὰ 
ΘΌ6 180 48. 61 Ρ. ἀ. 62 ο. 69. 710 
ἅ. 6. 8 8) 485 ἀϊθ Εταρϑ ἀογ ὕὕθου- 
ΤΟ Πρ' ΟΟΘΙ Βοίγοιηδπηρ' Ὀ6- 
ΖΘ πθηάθ δαί, 4885 οἰηίρ οοά. 
ΒΔ ΌΘΠ, σουδαθΖὰ ποὐύῃννοπα!ρ:. --- 
οὐκοῦν --- οἴκαδε. Οοπγογβαθϊοηβ- 
ἴοῃ, ψγῚ6 δ ἢ ΙΓ ΒΌρΡΘἢ : »ΠᾺΠ, 

ὍΘ ΠῺ5 ΡΟ]ΙΘὈὐ οἰηζΖαίτοίθη “, τηϊῦ 

γΘΥΒΟΙ ΜΙ ΘΡΘΠΘΙΩ: ,30 ὑγαύθῦ 61η. “ 
ὅταν ἈΡΤΙΡΈΠΒ τε σὴ (1π|- 

1Τη61) “, ΠΟΙ] ΘΟ ἢ γῦν οἄοτ εἰραὔῦϑις. 
5. Αμμϑηρ' --- ἄρα ἀθαυϊοὺ Ζὰ- 
πϑᾷοηβύ Θα6Γ ΒΘ] ΗΠ Πρ ΠΟΟΗΥ͂ 61- 
ΠΘΙΠῸΠΡ' 8ἃΠ, Κδπη 1600 ΘΌ6ἢ 
ἀΔΥΌΙΩ ΒΟΎΤΟὮ] 16Πη6 815, ΨΘ ὨΙΘΤΙ, 
ἄ1686 δια γο θη. 8, Ἀπῆδηρ,, 

ο, διαλεχϑῆται. ααροηβαῦΖ Ζὰ 
2 ὔ ) "4 3 ἐπιδείξεται. ---- τὴν ἄλλην ἐπ. 
ἄλλην ΤΣ ὧπβ ἈΠ]ΟΡΊΒΟΒ, ἰῃμᾶθτς 
485 διαλεχϑῆγαι πἰομὺ πίοι ἐπί- 
δειξις 815 ρ᾽΄6πι5 θοΐαϑϑὺ 18ὺ, ν16]- 
ΠΠΘὮΓ Ὀ6146 ΒορΥ 6 61Π6 ΒΡΘΟΙΘΒ 
ὈδθΖθιοῆπθη. 16 ϑρστϑοῃθ τηδοῃΐ, 

νὶθ Καὶ ἄσζο Π]Όοσ, ἄλλος ζυχὰ Αὐ- 

Ὀ 

Ο 
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τε καὶ διδάσκει᾽ τὴν δὲ ἄλλην ἐπίδειξιν εἰςαῦϑις, ὥσπερ σι 

λέγεις, πτονησάσϑω. 

ΚΑ... Οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, ὦ Σώκρατες. καὶ γὰρ 
2 ἜΘΡΧΥ, εἰ] 5. « 2 Ἂ , ».« ω -- ἰν 

αὐτῷ ὃν τοῦτ᾽ ἣν τῆς ἐπιδείξεως ἐχέλευς γοῦν νῦν δὴ ἔρω- 

τὰν ὅ τι τίς βούλοίτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ πρὸς ἅπαντα 

ἔφη ἀποκρινξῖσϑαι. 

ΣΩ. Ἦ καλῶς λέγεις. Ὦ Χαιρεφῶν, ἐροῦ αὐτόν. 

ΧΑΙ. Τί ἔρωμαι: 

ΣΩ. Ὅστις ἐστίν. 

ΧΑ]. Πῶς λέγεις; - " 

Ἷ νᾺ ΨΩ ΄ ΄ 

ΣΩ. Ὥσπερ ἂν εἰ ἐτύγχανεν ὧν ὑποδημάτων δημιουργός, 

ἀπεκρίνατο ἂν δήπττου σοι ὅτι σκυτοτόμος. ἢ οὐ μανϑάνεις 
ὡς λέγω; 

3, ΧΑ͂Ι. ἱΜανϑάνω καὶ ἐρήσομαι. Εἰπέ μοι, ὦ Γοργία, 
ἀληϑῆ λέγει Καλλικλῆς ὅδε, ὅτε ἔπαγγέλλει ἀποκρίνεσθαι 
ὅ τί ἄν τίς σὲ ἐρωτᾷ: 

{Ἰθαῦ ἀ65 δυαδεοίαπέινβ, νᾶ ῃγθπά 
ἀ16565 ΑΡΡοϑιίοη Ζὰ 76Π6Π1Ὶ 861Π 
501106. ---- καὶ γὰρ αὐτῷ. ,ἀ 6 πη 
ΠΙΟῦ ὈΪ]ο55 1011] ὍΤαΘΓΘ ἀἸοἢ δῖ 
1ῃπ Ζὰ ἔγᾶρθη, 850Πά 0 8116 ἢ 
ἢ πὶ γᾶ“ οἷο. ---ὀ ἐκόλδυξ. Τ) 88 
[π|ροσυθοῦ ῬθΖθιοῃποῦ α16 Ηδπάᾶ- 
Ἰὰπηρ᾽ ἴῃ ΙἤΤΘη ἔοσ ν τ] πάθῃ ΕῸ]- 
θ8θῃ. αθνίββο σειρὰ (λέγω, πεί- 
ϑω, πέμπω, δέομαι, ἀδικέω, νγι- 
κάω ἃ. 8.) υπη50Ἐ] 16 5561 ἴῃ [ΠΤΟΤ 
Βοαθαυύαῃηρ' ΔΌΒΒΘΙ ΟΘΥ ὉΓΒΡΤΠρ’- 
ΠΟΘ ΤῊ δΟΙΡΊΚ οι ϑοἢ ἀ16 ἀϑυοῃ 
ΘΌβρΘἤΘπαθ ΙΓ Καηρ", 'ῃ ΘΙ ΟΠ ΘΓ 
766 οὐϑῦ 510}: γο]] Κοπηπη6ῃ Γ68]}- 
ΒΙΤΌ, 850 6885 [ἢτθ Πηροτίθοίδ 
ΘΙ 5861 46Π| ΘΙ ΘΠ ΑἸδρδηρ8- 
Ῥαπῖκῦ δθοἢ ἀ16 ΒΘ τ κύθη ἀϑιιθτη- 
ἀθη Ζυδύδπαθ ὑπα Νουα] (Π|556 
Πιῦ υτηΐ5806η. ΗἸοῚ Ζ. Β.: 961 

οταθσίθ δῖ, υὑπὰ ἀϊ656 Αὐέοτ- 

αἀθγαηρ' Ὀ]οΙ δύ ̓ π Κα δ.“ ΘΌΘΠ50 
48 ἐπηγγελλόμην. --- γοῦν. 1)8 

γὲ Πουγοσμοδῦ ἀπά οὖν Ὀοουδυϊρύ, 
80 αἸοηύ γοῦν ἀἄδζΖιι, ΖΓ Βοϑύδοι- 
σαηρ 465 γουδηρ ἢ Πά6η ΘΙ ΠΘ ἢ 
ῬΘβομ θα ὑγοθπαθη Βο]θρ Ζὰ 
σΘΡ6ῃ, 1 6] ΟΠ 6Πι 68 7646 η8]}5 
Πα νγ ΘΠ] ρθη 510}: ον δΗΓΤί. --- 
ἐροῦ αὐτόν. ὸοτ ἀΐοβθη Ὑ οσίθῃ 
ἀθηκα Π|8Π 810} οἷπθ Ῥϑᾷβδθ6, 
ἄμ οπα ὙΘ] ΠΟΥ 56 ἴῃ5 Ηϑδὰβ 
ΘῬΌθῃ. 10 ΠῸΙ ἀἃ5 Αϑυπάθίοῃ, 
Ὧ4ὰ5 ἀροσγαϊθθ ὑτοῆθπα ἀδυϑίθ]ύ, 

πὶ 6 οηῖρ πηιδύδπαθη 50- 
Κτιαύθβ δῖ α16 ϑᾷσῃβ ᾿οϑρϑῇῃῦ. 
ὕπει. ἀθπ Αοτ. γυρ]. 67 ο. 

ἃ. δήπου ἴπ Βεμδαρίμπηρθη, 
μ6ὶ ἄθπθῃ 416 οἴθηθαγο θν 585- 
Ποῦ ΘΙ ΠΡ ΘΥΠΊΒ556Π, οἷν ΠῸΓ ἰῃ 
ἔΘΊΠΘΓ ΙτΌπϊ6, Ὀοϑορτἄπκύ ὑπὰ ρ6- 
τ]! ἀοτὺ ἰβύ. --- μαγνϑάνω. ϑ80Κτ. 
ΟΠ ΠΟΥ Ζοὶρ 510} ρον πα θ᾽ 88 
ΠΘΟΠΠΟΓ ῬοΪο5. 
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ξπηγγελλόμην, καὶ λέγω ὅτι οὐδείς μέ πτω ἠρώτηκε καινὸν 
οὐδὲν πολλῶν ἕτῶν. 

ΧΑ]. Ἦ που ἄρα ῥαδίως ἀποκρίνει, ὦ Γοργία. 

ΓΟΡ. Πάρεστι τούτου τιεῖραν, ὦ Χαιρεφῶν, λαμβάνειν. 
ΠΩ,. Νὴ 4ία᾽ ἂν δέ γε βούλῃ, ὦ Χαιρεφῶν, ἐμοῦ. 

Γοργίας μὲν γὰρ καὶ ἀπεδιρηκέναι μοι δοκεῖ᾽ πολλὰ γὰρ ἄρτι 

διελήλυϑεν. 
ΧΑΙ. Τί δαί, ὦ Πῶλε;: οἴει σὺ κάλλιον ἂν Γοργίου ἄττο- 

κρίνασϑαι: 

ΠΩ 1. Τί δὲ τοῦτο, ξὰν σοί γε ἱκανῶς: 

ΧΑΙ. Οὐδέν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σὺ βούλει, ἀττοκρίνου. 

ΠΩ «“. Ἔρωτα. 

ΧΑ]. Ἐρωτῶ δῇ. δὺ ΜΗΡΌΝ Γοργίας ἐπιστήμων ὧν τῆς 
΄ ΤᾺ ε 2 ΄ Α 2 τ κα ΄ , γι 5. “Ἂ 

τέχνης ἧσπερ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἡρόδικος, τίνα ἂν αὐτὸν 

ὠνομάζομεν δικαίως; οὐχ ὅπερ ἕκεῖνον: 

448. καὶ γὰρ νῦν δή. νῦν δή 
»ΘΌδη ἠε χθς. καὶ ἐπηγγ. δπὐ- 
ΒΡτΙ ΟΠ 8415 δυβέθβ α]16α ἄθι καὶ 
λέγω 8158 φσννοϊίοα (καὶ --- καὶ ΞΞΞ οὐ 
-- οι), ψΟΔΌΓΟΝ γῦν δή ἀπὰ πολ- 
λῶν ἐτῶν ἴῃ τοι αδρεηβαῦζο 
ὈΘΒΟἰ πη οσ Πογνογίσοίθμη. -- ἢ 
που ,.51 ΟΠ  ] Οἢ ΤΟ ἢ] “, ἀστο πού 

σοι] αἀοτίθ Βομδαυρίαηρ". 

 ΟΥΒΡ16] ΣΦ] 5 6 ΟΠ ἄγ ΘΡΏΟΗ 

πη ῬΟΙΟ5, ΨΘΙΟΠΘΥ αὐτοῦ 

56 1ηὴ6 αἰἸδ] Κύϊβοηθ ὕυῖδηϊρ- 

Κοιῦ ἀ85 ΕΠηἰγθΐίθη 65 ὅο1- 

5165 ν 6 δ] ϑϑ8ΐ. 

448. ἂν δέ γε. γέ σεμότὺ Ζὰ 
ἂν (ηἰ6 Ζζὰ δέ) ὑπὰ Ὀεοίοπί ἀϊθ 
Βϑαϊηριιηρ᾽; 685. γι ΠΗΠΊΘΙ ἀ6ῃ 
ῬδΥΌΚΟ]η πϑοῆ, 6] 96 ἀ885 γοῖ- 
Πδ]0Π1885 ΘΙΠη65 ϑδῦΖζθοθ ΖΙ ΘΙ ΠΟΙ 
ὉΠαΘΙῚ ὈΘΖΘΙΟΒΠ6Π (6 ΌΘΠη80 μὲ» 

9, ὁ θῶ Ὄυϑῶνῷ. 

Ιβοοτ. Ενᾶρ. 49. Ῥαπηθρ'. 159). -- 
καὶ ἀπειρηκέναι. καί ἀδαῦδι ΠοΟἢ 
διηάοτο ατπαθ ἃπ., υἱϑ]] θοῦ Ζ. 

Β. ἀϊο Εὐτομί, αοτρ'. πηὔοῃξθ 510ἢ 
Θὕνγαβ γΟΓΡΘΌΘη, ὍΠΗ ΘΓ 810} 
τηϊῦ δἰπθῖὰ δ ]6 1 ἀ65 δοικγαύθϑ 
Θ΄ η18588. --- τί δὲ τοῦτο ετρᾶπζΖθ 
ἐστί: ,Υ88 δύ᾽ 5 δῦ 68 Ζὰ 

Βοδοαυΐίεθη ἡ“ Θθθη80 97 6, υπᾶ τί 
οὖν δή ὅϑυ. 15 6. Ὁ΄6 ρονόμη- 
ἸΙ.η6 Ἑτρᾶπζαπηρ; διαφέρδι δῦ Ζὰ 
Πατὺ ππὰ πΙοῃῦ πούμνν θπα!ρ". 

"». ἐρώτα. ἐρωτῶ δή. “ἴα δή 
θθη ἰπιρουϑῦϊν ἄϊθβοπ Ν8Οἢ- 
ἀσιιοῖκ οί, 850 ὈθΖθιοηπθῦ 65 ἴπ᾿ 
Εν ἀοσαμροη δ [προ σϑύνε 
ἄθῃ Οθἤουϑδπη 818 δ ἤθη ρηΐ- 

Βομίθάθπθη, ὑὔ6 485 Ρτᾶβ. 
[π|Ροσ. 8. 67 ο. ----- τίνα ὧν. θθϑη- 
50 49. Π16 Απύν. ἰατρόν βοιμννθθῦ 
γΟΥ, βϑοπϑύὺ Κῦὔππέθ θϑοπβοραῦ τί 
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ΠΩ... Πανυ γε. 

Οδρ. 2. 9. 

ΧΑΙ. Ἰατρὸν ἄρα φάσκοντες αὐτὸν εἶναι καλῶς ὧν ἐλέ- 
γομέν. 

ΠΩ... Ναί. 

ΧΑΙ. Εἰ δέ γε ἧσπερ ᾿Αριστυφῶν ὃ ᾿Αγλαοφῶντος ἢ“ 

ἀδελφὸς αὐτοῦ ἔμπειρος ἢν τέχνης, τίνα ἂν αὐτὸν ὀρϑῶς 
5 “- 

δχαλοῦμεν: 

ΠΩ.1. Δ4ῆλον ὅτε ζωγράφον. 
ΧΑΙ. Νῦν δ᾽ ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστί, τίνα 

ἂν καλοῦντες αὐτὸν ὀρϑῶς καλοῖμεν: 

ΠΩ... Ὦ “Χαιρεφῶν, πολλαὶ τέχναι ἕν ΟΡΘΘΟ ΝΕ εἰσὶν 
ὃκ τῶν ἐμπειρεῶν ἐμπείρως δϑθη μένον ἐμπειρία μὲν γὰρ 

ποιξῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορξύεσϑαι κατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ 
[4 

κατὰ τύχην. ἑκάστων δὲ τούτων μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι 

ἄλλων ἄλλως, τῶν δὲ ἀρίστων οἱ ἄριστοι᾽ ὧν καὶ Γοργίας 

ἑστὶν ὅδε, καὶ μετέχει τῆς καλλίστης τῶν τεχνῶν. 

θι ΣΏ, Καλῶς γε, ὦ ΠῚ ὁργία, φαίνεται Πώλος παρε- 

σκδυάσϑαι εἰς λόγους ἀλλὰ γὰρ δ᾽ ὑπέσχετο Χαιρεφῶντι 

οὐ ποιξῖ. 

ΓΟΡ. Τί μάλιστα, ὦ Σώχρατες: 

βίθῃθῃ, 16 ΠΡ Κθηγύ βύδεῦ 468 
[ο] πάθῃ ὅπερ 8.0 ἢ ὅνπερ πδοὴ 
8. --- πάνυ γε. γέ ἀϊθῃηῦ Ἰη6ὴ7 Ζὰ 
δ ΒΒΘΙΠΟΠΘΥ γοΥβύδι Κὰρ’ σοῃ 
πάνυ 815 Ζυγ Ἠθργογῃθθαπρ; 465 
Βερτηῆς, --- ἀδελφός. ἄοτ Ρ6- 
τὰ ταύ Ῥο]υρποίοβ. --- τάχγῆς. 
488 685. δἷῃθ τόχρῃ 86ὶ, βϑύζί 
ΟΠᾶγ. ἴῃ ρυΐύθπι α]Δ θ6η γοΓΔ.18. 

6. ἐπειδὴ τίνος. ἐὰν ἀϊε ὕὕθοτ- 
Βϑύζῃῃρ᾽ 8.0 ΖῈ] β6ῃ : 
ΟΝ] δύσῃ οἷπα Καπϑύ γουβϑύθῃῦ, 

6 ]0 06 15ὖ 65“ εἱς. -- Π1ῖ6 Απὺ- 

συνυοτύ 465 ΡΟ]ο5 θη δ] οἰπο ΚΕ] ΘΠ 6 

ῬγοῦΘ ΒοΡΒΙβθ ΒοΠο Ποαοκαηβύ, 
α16 510} σφι οσπΘ ἴῃ σαροηβᾶύζΖθη 
ὉΠᾺ ϑοηύθηζθοη Ὀθνθρίθ ἈΠα (61 

"δ᾽ ΕΓ 18 " 

Ἠραρῆρυτθη ὈΘα]θηΐθ; ΠΙΘΓ τὰ 
ΠΘΠ] ΘΗ ]οἢ. σοη ἅθπὶ παρηγμένον 
(ἀογιναύϊο, ὙΥΘἀ θυ ΒΟ] Πρ’ οἰ Π65 
γγογύβ 1 Ιη ΒΙιθραηρ' ἘΠ4 ΑΒ] δ δαπρ', 
ψῖθ ἐμπειριῶν ἐμπείρως, ἄλλοι 
ἄλλων α, 8. 7.) απ ἀ6Γ παρονο- 
μασία (Θηπομηϊπδίϊο, τνῖθ τέχφρην, 
τύχη») ΘΟ ὈτγϑαοΙ ρϑιμδομέ. Ὑ 8 Βτ- 
ΒΟΠΘΙΠ]1Ο 51πη4 α16 Ὑγοτίθ Ῥο]οβ᾽ 
ΒΟΒτΙ ἀθοῚ ἀϊθ Βϑαοθκαπβὲ (62 Ὁ) 
ΘηὐΠΟΙΏΠΊΘΗ. ---- αἰῶνα ϑ]Θοίβ8- 
ὩΟσαΒΌΪν. ὙΕ]. Χρη. Μϑῃ. 4, 6, 
15: ἡ πονηρία διὰ τῶν ἡδονῶν 
πορενομέγη. 

ἅ. τί μάλιστα. μαλ. Ὀδὶ Ἐτὰ- 
σ6Π ΒρτΙοηῦ 485 Ν΄ ΘΥΙΔΠΡΘἢ Θἰ ΠΟΥ 
τηδρ] σἢβϑὺ ρα θη Απύνγογύ 808. 



ή 
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ΣΩ. Τὸ ἐρωτώμενον οὐ πάνυ μοι φαίνεται ἀποκρίνεσθαι. 
ΓΟΡ. ᾿4ἀλλὰ σύ, εἰ βούλει, ἐροῦ αὐτόν. 
ΣΩ. Οὔκ, εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἑστὴν ἀποκρίνεσϑαιε, 

ἀλλὰ πολὺ ἂν ἥδιον σέ. δῆλος γάρ μοι Πῶλος καὶ ἐξ ὧν 

εἴρηκεν, ὅτι τὴν καλουμένην ῥητορικὴν μᾶλλον μεμελέτηκεν 
ἢ διαλέγεσθαι. 

πω. Τί δή, ὦ Σώκρατες: 
ΣΩ. Ὅτι, ὦ Πῶλε, ἐρομένου Χαιρεφῶντος τίνος Γοργίας 

ἐπιστήμων ἐέχνης, ἐγκωμιίάζεις μὲν αὐτοῦ τὴν τέχνην ὥσπερ 
τινὸς ιψέγοντος, ἥτις δὲ ἔστεν οὐκ ἀπεκρίνω. 

ΠΩ. Οὐ γὰρ ἀπεκρινάμην ὅτε εἴη ἣ καλλίστη: 

ΟΣΩ. Καὶ μάλα γε. ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἠρώτα ποία τις εἴη ἢ 
Γοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς, καὶ ὅντινα δέοι καλεῖν τὸν Γοργίαν, 

ὥσπερ τὰ ἔμπροσθέν σοι ὑπετείνατο Χαιρεφῶν καὶ αὐτῷ 

Ξ-- ἀλλὰ ΘΟΠΟΘΕΒΙΥ 8. 49, --- καὶ | ἐχουσῶν, ἴτ᾽ ἀπύρυβομβοίἀθηᾶθα ΟὉ- 

ἐξ ὡγ. ,, 5080“ (ΞΞΞ ,δοἢ πυτ"). Ἰοοῦ τὰ μέγιστα καὶ ἄριστα τῶν ἂν- 

6. διαλ. οπθρ Ασίῖκοὶ, ν6}} ΡΟ τ γβνίώρι 
448. 6. ὥσπερ τὰ ἔμπρ. κ.τ.λ. 

Θηρ6 δ 485 ΝΟΥ ΘΙΡΘἤΘ Πα 6 8η- 
ΖΌΒΟΒΙΙΘΒΒΘη : ,6416 ΕΤΔΡΘ. ΟΝ 
οΥρ᾽. Κ9ἂὺψμμδύ γᾶν ΘΌΘη80 ρ᾽ΘΠηθΙηῦ 

μελετῶν ἀθπ Αὐϑατί θη 465 [6 ἢ- 
ΤΠ Πα [ΘΓ Θ 8 [ο]ρύ. ῬΠδθα. 
61 Θ ἀποϑνήσκει» μελετώσι. ---- 
τί δή. ἀυτοῖ δή οὐ μὰ] ἀ16 ΕΤᾶρ6 
ἄθη ΟΠ κύοσ ρυββοσου Ἐπηύ- 3 ΜΙ 616 σοη ΟΠ ἄγ. νοσὶπ ΑἹΓ γοῦ- 
50 ἘΠ] Θἀθη Ποῦ πᾶ ΓΘ Ροπαϊρ κοῖς. ροϊορέομι Ετάρθη, δὰ 6] η6 ἀὰ 
--- ὥσπερ ψέγοντος γοΙ]ϑύδηα]ρ: 2 71 δοἢ ΚΌΓΖ ὑπα ριὺ Ζὰ ΔηῦνγοΥ- 
ὥσπερ τις, εἴ τις ἔψεγεν, ἐγεκῶ- ἴ6η ϑγυβϑύοϑυ, “ Π85 {0]ρ6 π46 καὶ 
μίαζεν ἄν. --- οὐ γὰρ ἀπεκρ. , γῦν Ὀδάἀθαῤοῦ,, αΠ4 50 Δι 6ἢ 7οὐζύ“, 
16. νϑυπϑίπθπάθ Ἐπύρθροπμα]-  ἰπάθπι καί ΖυρΊθοἢ αἴθ ΕἸ πούϊοη 
ΠΡ ΘΙΠΘΙ͂ ΔΒ ΙοΠίθη Τηδύ-  ΟδΥΓ ϑαύζυθυ Κη] ρ .πρ' στηϊὺ 6 1- 
β8 66 δύ Ζὶ ἀθὺ ΕΥδρ6 ρθνοσάθῃ, 3 πἰπηπ)ύ, 818 ΟὟ 68 ἀορρο]ὺ βύϊϊπά8. 
ΟὉ 65 ἄβθπῃ πιοῃὺ 80 86]. [16 δϑν ὁ ΒΠ]Π1ΟΠ6 ̓ ἈΠΟΤΑΠΕΠρ' 468 

δαΐΖζβθβ, ΌΠΘῸἢ ὥσπερ ἀπεκρίνω 
1. ϑοκταῖθβ υπᾶ θοΥρΊδ8. γῸη Ἃ6Π1Ὶ ὙΟΥΠΟΙΡΘΠΘ πάθῃ ρ- 

ὑτθηπὺ. ἀπά τη]ύ ἄθιῃ ὨΘΟΒ ΓΟ] ρΘη-. 
965 σΟΥ̓ΡῚΘ5 ΘΘΠΒΙ οἢ ΔΟΥ  ἄδη οὕτως εἰπέ ἴῃ Οοιτο]δίϊοι 
ἘΠοίοσΙΚ υπὰ ἴἢγο Ἵ͵αΘΥ- | ρεοβοίχὺ σιγά, ἰδ ρθη 465 Π87- 

Ἰδραηρ,. ἴθ Αβυπαβίοῃ, νυ ϑ] 65 ἀδάυτοῃ 
ΜΙ ΡΠ Θηὐδύϊηαθ, Ζὰ νου θα ; ΔΌΘ 

Ἵ ἐν δ. , ν νὔτὰθ 68 ἔτ ημα ΘΠΘΡ Ἰδυΐθη: 
τέχνη περὶ λόγους, πάθοι τῶν τε- 

Ὁ κ᾿ ν᾿ “ ἡ πέρ οὕτω καὶ γῦν. 
χνῶν τις τῶν δια τοῦ λόγου τὸ κῦρος ἰ 
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440 καλῶς καὶ διὰ βραχέων ἀττεχρίνω᾽ καὶ νῦν οὕτως εἰχτὲ τίς 
« 

ἡ τέχνη χαὶ τίνα Γοργίαν καλεῖν χρὴ ἡμᾶς. μᾶλλον δέ, ὦ 

ΤΓοργία, αὐτὸς ἡμῖν εἰπέ, τίνα σὲ χρὴ καλεῖν ὡς τίνος ἐττι- 
στήμονα τέχνης. 

7ΤῸΡ. Τῆς ῥητορικῆς, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ῥήτορα ἄρα χρή σε καλεῖν; 

ΓΟῸΡ. ᾿Δγαϑόν γε, ὦ Σώκρατες, εἰ δὴ ὅ γε εὔχομαι εἶναι, 

ὡς ἕφη Ὅμηρος, βούλει μὲ καλεῖν. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ βούλομαι. 

ΓΟΡ. Κάλει δή. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἄλλους σὲ φῶμεν δυνατὸν ξἕναι ττοιξῖν; 

ΓΟΡ. Ἐπαγγέλλομαί γε δὴ ταῦτα οὐ μόνον ἐνϑάδε ἀλλὰ 
καὶ ἀλλοϑι. 

ΣΏ. ᾿4ρ᾽ οὖν ἐθϑελήσαις ἄν, ὦ Γοργία, ὥσπερ νῦν δια- 

λεγόμεϑα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ᾽ ἀποκρινύμενος, 
Α , - τς ’’ Ἔ ς Α - Ρ 2 

τὸ δὲ μῆκος τῶν λόγων τοῦτο, οἷον καὶ Πῶλος ἤρξατο, ξἰς- 

αὖὔϑις ἀποθέσθαι; ἀλλ᾽ ὅπερ ὑπισχνεῖ μὴ ψεύση, ἀλλ᾽ 
ἐϑέλησον κατὰ βραχὺ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσϑαι. 

ΓΌΡ. Εἰσὶ μέν, Σώκρατες, ἕνιαι τῶν ἀποχρίσεων ἄναγ- 
Ἂς ᾿ -- ’ χν Ἢ 2 Α 2.) ἢ .Ἀ 

καῖαι διὰ μακρῶν τοὺς λόγους ποιξῖσϑθαι᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ 

449, ἀγαϑόν γε (Μαβου!!παμ}) 
Ἰτπηΐξο ἃ]5 δῖ Ζὰ βύδυϊκοϑ 5610 81- 
Ἰοῦ 1πΔ Μαπαθ 465 πίσῃ βΌθη 85 

ΚΙ ΘΙ] Οἢ αἰὖθ] ροβοῃη] ἀθτέθη αοΥγ- 
σ1ἃ 5. ΘΥΒΟΠΘΙΠΘη. 0Οἢ Ζϑαρθῃ 
{Π6115 56 1ηὴ 6 δΠάθη ΑἸ σὰ πΠ- 
σθη (48. 49 6) γοῃ Ὀοάἀουξοπάθιῃ 
ΘΙ δ ΡΘΗ], οἰ πο Υ ΤΡ  ΠΒΟ ΠΕ, 
416 Ῥ]ίοι 80 ἢ) Βοηϑύ οὍΥΠΘ 8 Π 
ἅδη δορῃιβύθη θη ΚΠ Θἢ τηϑοθέ, 
{Π611}5 σψιτὰ ἀ16 ϑᾶοῃθ ἀοο ἢ δι ἢ 

ΘΙ φρο] ἀοσ ἀστοῦ ἀἱθ 

ΒΟΠΘΙΉΡΆΤΟ ΒΟΒΟ ΘΙ ἀθηοῖῦ, πῦ 
ὙΘΙΘΠΟΙ οΓῚ (ἀαΓο}}) 485 ἀϊθ Βε- 

ἀϊπριιηρ' βίατὶς θούοπθπάθ εἰ δὴ 
βούλει) ἀϊ6 ἘΤΈΒ ΘΙ] απρ' 465 Ργᾶ- 
ἀϊσαῦβ Θ᾽ Π65 ρυίΐθη ΠΟΘ ΠΘΥΒ. ΟΠ 

46) ριιΐθη ὙΥΠ]Θ πὴ ἀθ8 ΒΟΚΓ. δὺ- 
μᾶπρὶρ πϑομῦ. ἴρτίροπβ ὑσιἐὐ 
ΜΟῊ] ἴῃ ἄθπι δαύζο δἰ δὴ ----καλεῖν 
485 Αὐἰτίθαῦ ἀγαϑόν, 415 ἔν ἀἰθ 
Το ἤπιοπ πἀπηπηδέμιρ, ΘΑ ΘΥ ΖΕ" 

γῦοκ. --- ἀλλά ἀϊοπέ Ζιν Βοβϑίεὶ- 
ΘΌΠρΡ᾽ ΘΙΠΟΙ ΒΘΒΟΤΡΏ88. Οαὐ6᾽ Ρ6- 
ΖΟΙ ΟΠ ποὺ 68, 4858 ΠῚ Π ΖιιϑΟΪΠΊΠΠ6, 

ΠΘΟΉρΡΘΡο, Ζὰ ΝΥΠ]Θη 56 1η Μγ)0Ὸ}16 
(4 81 οἵδ, πὶ ηϑύνγθρθη “); ΘΌθ6Π- 

08 8 81 ΟΥ̓ ΘΤ  ΖΖ ἢ 

Ὁ. οὐκοῦν --- ποιεῖν νοτὈοΓθὶ- 
ἰοπά ἔὰν 59 4 54. --- μὴ ψεύσῃ. 
μή ποῖ Οοη]. Δοτ. γοτθιθέθὺ θἷπθ 
πιοπηθηίϑῃ δι ροἴαβδίθ, Ζυκίηῇ- 
οἶσθ (αἰομῦ θογθὶβ. ῬΘΡΌΠΠΘΠΘ) 
Ἡδπά]αηρ,. --- ἐϑέλησον ΘΓ ο. 
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᾽ὕ Α ’ Α τ “ή 

πειράσομαί γε ὡς διὰ βραχυτάτων. χαὶ γὰρ αὐ καὶ τοῦτο ὁ 

ἕν ἔστιν ὧν φημί, μηδένα ἂν ὃν βραχυτέροις ἐμοῦ τὰ αὐτὰ 
εἰχεξῖν. 

ΣΩ. Τούτου μὴν δεῖ, ὦ Γοργία᾽ καί μοι ἐπίδειξιν αὐτοῦ 

τούτου ποίησαι, τῆς ἀρν να μιακρολογίας δὲ εἰσαῦθις. 

ΓΟΡ. ᾿Αλλὰ ποιήσω, καὶ οὐδενὸς φήσεις βραχυλογωτέρου 

ἀκοῦσαι. “53: τς: 

ᾷά, Σῶ. Φέρε δή᾽ πο τς γὰϑ φῆς ἐπιστήμων αὐαρι 

εἶναι καὶ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλον ῥήτορα᾽ ἢ ῥητορικὴ τεδρὶ τί 

τῶν ὄντων τυγχάνξι οὐσα; ὥσπερ ἢ ὑφαντικὴ περὶ τὴν τῶν 

ἱματίων ἐργασίαν" ἡ γάρ: 

ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἢ μουσικὴ τεξρὲ τὴν τῶν μελῶν ποίησιν: 
ΤῸ}. Ναί. 

ΣΩ. Νὴ τὴνἭραν, ὦ Γοργία, ἄγαμαί γε τὰς ἀποκρίσεις, 

ὅτι ἀποκρίνει ὡς οἷόν τὲ διὰ βραχυτάτων. 
ΓΟΡ. Πάνυ γὰρ οἶμαι, 

7τουύξδῖν. 

ΝῚ 9 τ ἘΞ 

α) Σώχρατες, δχιιξδικῶς τοῦτο 

ΣΩ. Εὐ λέγεις. ἴϑε δή μοι ἀπόκριναι οὕτω καὶ περὲὶ τῆς 
ῥητορικῆς, τιδρὲ τί τῶν ὕντων ἐστὶν ἔπιστήμη: 

ΓΟΡ. Περὶ λόγους. ᾿ 

ΣΩΏ. Ποίους τούτους, ὦ Γοργία; ἀρα οἱ δηλοῦσι τοὺς 

χάμνοντας, ὡς ὧν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιξν: 

ΓΟῸΡ. οὐ. 

ΣΩ. Οὐχ ἄρα περὶ πάντας γὲ τοὺς λόγους ἢ ῥητορική 

ὃστιν. 

ΓΟΡ. Ου δῆτα. 

ς. ῥητ. γάρ. γάρ φσεομῦ ἴῃ 50]- 
ἤθη ΒἈ]]Θη πιο ΒΟ  Ο ἢ] ΘῚ ΠΘΙῚ Ζ 
θορτπαάθηάθῃ θαἀδη θη ὙΟΥΙΔΊ5, 

8.15. 65 Ζιιηδοῃϑὺ οἤη6 ΒΟΖΙ ΘΠ Πρ' 
δα Θ᾽ 6 50] ἤθη 416 ΒΟ ϑυρίμηρ' 
ΘΙΠΘΙ ΡΘΡ ΘΌΘΠΘΗ ἘΠΠλὐ 6 1081 ρ6- 
ψΊ 556 η νΔγοιῦ θη ϑ]ῦ; 50 δ]. 

5] ἃ. 84 ὁ. 66 α ἃ. 8ἃ., δι ἢ ἴῃ 
θη [Ο]ροπάθη ἦ γάρ. 5. ΑμΠδπρ. 

ἃ. πάνυ γάρ. Τ)16 Πτοπὶθ πἰπητηῦ 
6. ΘΥμΒΉ ΠΟ. --- ἴθι δή ἄδη [πη]- 
ΡΘΤΆΓΥ ΘΙ] οἰύοπά; ΒΘ 0ΠΘΓ 
γῦν (51) οἄοτ οὖν (52 ἃ); οἢπη6 
Θπθη [Ὁ]ροπάθῃ [πηροτὰιν 96, ο. 

6. οὐ δῆτα ,. ἴῃ ἀοΥ ΤΗδὺ, ΒΟ οΥ- 

0 πιοηυ“. δῆτα, ἀυτοῃ Αη- 
ΒΘ Ζιηρ' ἃ δή ρ΄ θ)]4ού, ἰδὺ 416- 
561 [ἴῃ ἀουὺ Βοαθαίαηρ' ΡΊΘΊ6ἢ, 76- 

ἴθι. 

θ 
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ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν λέγειν γε ποιεῖ δυνατούς. 
ΤῸ}. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν περὶ ὧνπερ λέγειν, καὶ φρονεῖν; 
ΤΓῸΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. 4ρ᾽ οὖν, ἣν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ ἰατρικὴ περὶ τῶν 
καμνόντων δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν καὶ λέγειν; 

ΓΟΡ. ᾿Ανάγκη, 
ΣΩ. Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, περὴ λόγους ἐστίν. 
ΤῸΡ. Νναί. 

ΣΩ. Τούς γε περὲ τὰ νοσήματα: 
ΓΟΡ. Μαλιστα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν "καὶ ἢ ἐϑμμώφρθο) περὶ λόγους ἕστὶ ἡρὺς 

περὶ εὐεξίαν τὲ τῶν σωμάτων καὶ καχεξίαν; 

ΓΟΡ. Πανὺυ γε. 

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι, ὦ Γοργία, οὕτως 
ἔχουσιν᾽ ἑἕκάστη αὐτῶν περὶ λόγους ἐστὶ τούτους, οἱ 

τυγχάνουσιν ὄντες περὶ τὸ πρᾶγμα, οὗ ἕκάστῃ ἐσεὶν ἢ 
τέχνη. 

ΤῸ  . Φαίνεται. 

ΣΩ. Τί οὖν δή ποτὲ τὰς ἄλλας τέχνας οὐ ῥητορικὰς 
καλεῖς, οὔσας τιξρὶ λόγους, εἴττερ ταύτην ῥητορικὴν καλεῖς,. 

ἢ ὧν ἡ χεδρὺ λύγους: 

ΓΟΡ. Ὅτι, ὦ Σώκρατες, τῶν μὲν ἄλλων φεριι περὶ χϑι- 

ρουργίας τὲ καὶ τοιαύτας πράξεις ὡς ἔπος εἰπεῖν πᾶσα ἔστιν 

ἡ ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητορικῆς οὐδέν ἔστε τοιοῦτον χειρούφ- 
γημα, ἀλλὰ πᾶσα ἣ πρᾶξις καὶ ἢ κύρωσις διὰ λόγων ἔστί. 

ἄο06}} 815 γο]] 616 ΕΌΣΠι. --- οὐκοῦν Ζὰ νοι ΘΠ πιοη. ΠΟΘ πού 
καὶ φρονεῖν. ΤῖΘ86. ΒΘβυϊπηπιιηρ᾽ 5 ὈΘϑομτἅπκὺ μϑῦ, 50 ρ]]0 516. ΠοοῚ. 
ΓΑ τυ μέϊρ᾽, βοΐοση 416 πάθης ἱπΠΠῈῚΓ ΤῸΠ 76 667 τέχνη, ἄθυῦθῃ 
ἄθν βΟΠΠΘ ποι ΕΝ Ππβιομύ πίομὺ  ΟΠ]θοὺῦ λόγοι 5ἰπᾶ; ἀὰ5 Το] δύϊν 
ὙΊἀΘΥΒΡΙΘΟΉΘΙ 50116π ὑπᾶὰ Κὔη- ᾿ οΕἸ8]Ὁ0 8180 ἀυτοῃ ἄν 416 οτ- 
ΠΘΏ, 6ἰῃ ὙΥΙΘΥΒΡΓΌΟΪ, δὴ νγ61-  βύβθι]αηρ' (6. ΑἸ] ΘΠ 610. 
ΟἤΘΙη 50} }16 5511 0 α16 ΠΟΠΠΙΌΟΙ δ δὴν λόγων ΟἸΠθιοΙ), τ τῶν 

δομοιὐοτύ. ΄ ἰοπὰ ἐὰν περὶ λόγους (Ο))6οι), 
460. ". ἢ ἂν ἢ. ὍὭδ 6. 5θἰπθ ᾿ 88 νψᾶγθη θϑ46 Βθϑὑϊπηπη απ ρθη 
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διὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἀξιῶ εἶναι περὶ λόγους, 
ὀρϑῶς λέγων, ὡς ἐγώ φημί. 

5. ΣῴΩ. Δρ᾽ οὖν μανϑάνω οἵαν αὐτὴν βούλει καλεῖν; 
τάχα δὲ εἴσομαι σαφέστερον. ἀλλ᾽ ἀπόκριναν᾽ εἰσὶν ἡμῖν 

τέχναι. ἢ γάρ: 

ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Πασῶν δέ, οἶμαι, τῶν τεχνῶν τῶν μὲν ἐργασία τὸ 
πολύ ἔστι καὶ λόγου βραχέος δέονται, ἔνιαι δὲ οὐδενός, ἀλλὰ 

τὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο ἂν καὶ διὰ σιγῆς, οἷον γραφικὴ καὶ 

ἀνδριαντοποιία καὶ ἄλλαι τιολλαί. τὰς τοιαύτας μοι δοκεῖς 

λέγειν, περὶ ἃς οὐ φὴς τὴν ῥητορικὴν εἴναε᾽ ἢ οὔ; 
ΓΟΡ. Πάνυ μὲν οὖν καλῶς ὑπολαμβάνεις, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ἕτεραι δέ γέ εἶσι τῶν τεχνῶν αἷ' διὰ λόγου πᾶν 

περαίνουσι, καὶ ἔργου ὡς ἔπος εἰπεῖν ἢ οὐδενὸς ττροςδέονται 
ἢ βραχέος πάνυ, οἷον ἀριϑμητικὴ καὶ λογιστικὴ καὶ γξω- 

μετρικὴ καὶ πεττευτική γε καὶ ἄλλαι ττολλαὶ τέχναι, ὧν ἔνεαι 

σχεδόν τί ἴσους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς πράξεσιν, αἱ δὲ 

πολλαὶ πλξίους, καὶ τὸ παράπαν πᾶσα ἣ πρᾶξις καὶ τὸ 

κῦρος αὐταῖς διὰ λόγων ἔστί. τῶν τοιούτων τινά μοι δοκεῖς 

λέγειν τὴν ῥητορικήν. 
ΤΟΡ. ᾿Αληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. ᾿4λλ: οὔτοι τούτων γε οὐδεμίαν οἶμαί σε βούλεσθαι 

14 ϑη ΊΒ6ῃ. --- ΤΣ τοῖο ΝΔΟΠατΊΟΚΚ 4. πάνυ μὲν οὖν. μέν ἀτοκυ 
ψ]Θαἀουπο]ύ. ἄρ’ οὖν μα»ϑ. 
γὙρ]. 14 Ὁ. ρϑηΖ ΔΝῚΘ ΠΙΘΙ 8008 
ΤΠθδρ. 124. --- οἵαν, πἰομὺ τίνα, 
ἀθηη πίοῃῦ ΘΙ Π18] ἀ16 Οὐδ ταῦ 

ΘΓ Ἐμοῦ. ἰδὲ βθοβϑυμπητηῦ δηρρ6- 
θ6η. --- τάχα »ΥἹΘΙ]ΘΙο ἢ", Ὑρ]. 
66. -- ἀλλ᾽ ἀποκρ. ἀλλά Ῥτιομῦ 
ΤΆΒΟΠ αἀ΄6 Βοπαμρύμσηρ' 80 υὑπὰ 
Ἰοὺ ἀδάσχοιμ ἀΐθ ΕΟΓΑΘΤΌΠρ' 
Κυδορ᾽ εἰπ. --- πασῶν τξχν. ρ'6ῃύ 
815 δ ΖΘ65 [1Π| ΡΤ ν θη ἀϑηιθν 
5616 ΤΊ ΘΙ]6η τῶν μὲν --- ἕτεραι 
δέ γοτᾶπ. γραφική 8ῃ ἔνιαι ἃπ- 
ΘΘΒΟΒ]ΟΆΒΘΗ. 

Θἰπθ  ΘΥΒΙΟΠΘΙΌΠΡ' 8.15, 416 510} 
δα ἄθη ϑδαΖ 561080 Ὀοζίθῃὺ, οὖν 
ἀδαύοὺ Ζιβιπηπιθπα δὰ ἀϊ6 Απ5- 
ΒΟΙΌΠΡ᾽ ΘΙΠ65 8ΔΠΑΘΙ ΖΌΙΙΟΚ. --- 
πεέττευτ. γ8. γᾶ ταλτκὶτὸ ἄθη Β6- 
ΟΥΠ ΠῸΓ 1Π| ΟΤΤΏΔ]ΘῚ ΒΟ Ζίθπηρ,, 
ὋΠῚ 1ΠΠ 815 ΘΙ ΠΟΙ ΠΟΘΙ Ρηᾶτο. 
ΟΠ Βερτ ἴδῃ ΔΉ ΘὅτΙρ᾽ Ζὰ Ρ6- 
ΖΘΙσμποα; 80 68 " τήν γε κομμ. 
γοῖρ]. αὖ 6 ἀ. 

6. οὐχ ὅτι, ΟὈρΊΘΙοἢ“, 5. Δπ- 
Βδηρ. --- δυσχερ. ἐν τοῖς Δ. ,,65 

τύ ἀθη Υ ογΐβῃ βύσγθῃρ' ΠΘἢΠΊΘΠ, 
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βητορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ ῥήματι οὕτως εἶπες, ὅτε ἣ διὰ 

λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορικῇ ἔστε, καὶ ὑπολάβοι ἄν τις, 

δὲ βούλοιτο δυσχεραίνειν ἕν τοῖς λόγοις᾽ τὴν ἀριϑμητικὴν 

ἄρα ῥητορικήν, ὦ Γοργία, λέγεις: ἀλλ᾽ οὐκ οἶμαί σὲ οὔτε τὴν 
ἀριϑμητικὴν οὔτε τὴν γεωμετρίαν ῥητορικὴν λέγειν. 

ΓΟΡ. Ὀρϑῶς γὰρ οἴξι, ὦ Σώκρατες, καὶ δικαίως ὕττο- 

λαμβάνεις. 

ύ, Σώ. Ἴϑι νῦν χαὶ σὺ τὴν ἀπόκρισιν ἣν ἠρόμην δίια- 
πέρανον. ξττξὲ γὰρ ἡ ῥητορικὴ τυγχάνει μὲν οὖσα τούτων τις 
τῶν τεχνῶν τῶν τὸ πολὺ λόγῳ χρωμένων, τυγχάνουσι δὲ καὶ 
ἄλλαι τοιαῦται οὖσαι, τιειρῶ εἰπεῖν, ἣ περὶ τί ἕν λόγοις τὸ 
κῦρος ἔχουσα ῥητορικη ἔστιν. ὥσπερ ὧν εἴ τίς μὲ ἔροιτο ὧν 
νῦν δὴ ἔλεγον τιδρὶ ἡστινοσοῦν τῶν τεχνῶν᾽ ὦ Σώκρατες, τίς 
ἔστιν ἡ ἀριϑμητικὴ τέχνη; εἴποιμ᾽ ἂν αὐτῷ, ὥσπερ σὺ ἄρτι, 

ὅτι τῶν διὰ λόγου τις τὸ κῦρος ἐχουσῶν. καὶ εἴ μὲ ἔϊταν- 

ἐροιτο᾽ τῶν περὶ τί; εἴττοιμ᾽ ἂν ὅτε τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν τὲ 
καὶ περιττὸν [γνῶσις], ὅσα ἂν ἕχάτερα τυγχάνῃ ὄντα. εἢ 
δ᾽ αὖ ἔροιτο᾽ τὴν δὲ λογιστικὴν τίνα καλεῖς τέχνην; εἴτεοιμ᾽ 

ἂν ὅτε καὶ αὕτη ἐστὶ τῶν λόγῳ τὸ πᾶν κυρουμένων. καὶ εἶ 
ξπτανέροιτο᾽ ἢ περὶ τί; εἴποιμ᾽ ὧν ὥσττερ οὗ ἕν τῷ δήμῳ 
συγγραφόμενοι, ὅτε τὰ μὲν ἄλλα καϑάπερ ἡ ἀριϑμητικὴ ἣ 
λογιστικὴ ἔχει" πδρὲ τὸ αὐτὸ γάρ ἔστι, τό τὲ ἄρτιον καὶ τὸ 
περιττόν᾽ διαφέρϑι δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς 

5100): ποῦ ἰθιοὺ Ζαϊθάθη ρ6- 
Ὀθη “, ΘΌΘη80 Θομβίϊ. Π,.γ85. 214 6. 

451. πειρῶ κ.τ. Δ. «ὙΘΥΒΌΟΠ6 
Θ5. 6οΥ Ποίους ἀυτοῇ Βοβθπη- 

ΤΠ Πρ’ 465 ΟὈ͵]θούβ ἀ6σὺ Πβάβθῃ, 1π 
ΜΘ ΙΟΠ ΘΙ 516 510} θουδαϊιρυ, [ἢ ΓΘ 
ϑέ6 116 (πίοι ἀϊθβθη Κιϊηβίθη) 
ΔΖΕ ΘΊ56Η. “ἡ 

Ὁ. οἱ σνυγγραφ. ,)᾽16 οδἴπθῃ 
Απίγαρ' ἂη 485 ΨΟΙΚ ΦὈΟΐαβ856ῃ 
οὔδι ἀστοῖι ἀθπ γραμματεύς 80- 
[556 ἰαβϑθη “. ΗἸΘΌΘΙ Ὀοαϊθηΐθ 
πη ἢ 510} Δ ΚύγΖο θυ ΕΌΤΙΗΘ]η. 
Ὑνϑῆηῃ Ζ. Β. Ὀθγθιίθ δὴ Δηὐγδρ' 

465 Βδίηβ νουἹδρ', 580 Ὀθρ'πη ἀ6Γ- 
Ἰθηῖρθ, ἀΟΥ δἰπθη Ζιυβδίζδηϊτδρ' 
506] Θὴ ψο]]ο, τϊῦ ἀθη Ὑνοτίθῃ: 

τὰ μὲν ἄλλα καϑάπερ ἡ βουλή, 
ἀη4 Προ ἀἃ πη 561Π ΑἸ] Θπαἀθπηθηῦ 
ὨΙΏΖα, 

6. πρὸς αὐτά κ. τ. λ. ροπιοίπύ 
δῦ Ζ. Β. ἀ6γ 4]}1, 4885 αθυδάθβ 

Ζὰ Οούϑάριῃ, Πρ τϑ 465 Ζὰ []π- 
ΘΟΓΘ46Π), ΟὝΘΥ οσδάθβ Ζὰ [᾿π- 
σοτϑάθπι δαάϊστὺ ψιτα, 16 Οροτᾶ- 
ὕ0η 465 Ομ Θἢ5 πιϊῦ ρΌ ΓΘ ἢ 
πα ἀηροτδϑάθῃ Ζϑ]6π γα ἃ1]50 
ὉΠύρυ ἀθπὶ Οϑβϑ μὑβραηἶύθ Θ᾽ 68 
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ἄλληλα πῶς ἔχει πλήϑους ἐπισκοπεῖ τὸ περιττὸν καὶ τὸ 
ἄρτιον ἡ λογιστική. καὶ εἴ τις τὴν ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, 
δμοῦ λέγοντος ὅτι καὶ αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ πάντα, οἱ δὲ 
λόγοι οἱ τῆς ἀστρονομίας εἶ φαίη περὲ τί εἶσιν, ὦ Σώκρατες: 
εἴπτοιμ᾽ ἂν ὅτε περὶ τὴν τῶν ἄστρων φορὰν καὶ ἡλίου καὶ 
σεἑλήνης, πῶς πρὸς ἄλληλα τάχους ἔχει. 

ΓΟΡ. Ὀρϑῶς γε λέγων σύ, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ἴϑι δὴ καὶ σύ, ὦ Γοργία --- τυγχάνει μὲν γὰρ δὴ ἡ 
ῥητορικὴ οὖσα τῶν λόγῳ τὰ πάντα διαπραττομένων τὲ καὶ 
κυρουμένων τις᾿ ἢ γάρ: 

ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα --- 

ΣΩ. “1ἐγςε δὴ τῶν περὲ τί; τί ἔστι τοῦτο τῶν ὄντων, ττερὲὴ 
οὗ οὗτοι οὗ λόγοι εἰσίν, οἷς ἣ ῥητορικὴ χρῆται: 

ΤῸΡ. Τὰ μέγιστα τῶν ἀνϑρωπείων πραγμάτων, ὦ Σώ- 

κρατὲς, καὶ ἄριστα. 

Ἵ,. ΣΩ. ᾿Αλλ᾽,, ὦ Γοργία, ἀμφισβητήσιμον καὶ τοῦτο 

λέγεις καὶ οὐδὲν ττω σαφές. οἴομαι γάρ σὲ ἀκηκοέναι ὃν τοῖς 
-- 
ς , 2 ’,’ 2 ,’ - Ἁ ’ 2 συμποσίοις ἀδόντων ἀανϑρώπων τοῦτο τὸ σχολέόν, ὃν ᾧ κατ- 
Ψ 

45] 6. σκολιόν, Ὀδβοπάοτθ Ατῦ 

γο ΤΙ] ΘᾺΘΙΠ, 616 ΠΟΘΙ ΠῸΓ 

ὕῸΠ ΘΙΏΖΘΙΠΘη ρ᾽ΘΒΌΠρΡΘη ΜΌΤάΘη 
ΠΑ ᾿ἤτθη ΝΘ σῸη ἀ6Γ᾽ [1|η- 
ΤΟΡ ΘΠ 58]ρ, κοῦ 1η Ἃ6Γ ΒΘΙΠθη- 
ἴο1]ρ᾽.6 ἀδθὺ δΙπρθπάθῃ ΟΟΘΥ ἴῃ 66 Γ 
Με]οάᾶϊα ογῃϊο]ίθπ. τὸ πλουτεῖν 

Οτοββθ δ] Π15565 Θ᾽ ΘΥΔΑ͂ΘΥ ἃ. 
ἘΠΡΘΓΔΑΘΥΙ Ζ8Ή]ΘΠΗ Ζὶ 510} 56] 080 
ὉΠ Ζὰ ΘΙ ΠΔΠαΘΙ Ὀουδούοί. 

ἃ, ἴϑι δή 5. 49 ἃ. δή σῖτά, 
ἋΕΥ Ζυ βομοηβᾶΐζο ρθη, Ὀ6Ὶ 
λέγε νγθἀθσῃο]υ. Ὑ)ιγὰ πο Γορ- 
γία 5ύατκ ᾿πὐθτραπριτῦ, 50 βου ϑὺ 
ἀον δαΐζ υὔ]]ρ 'ἴπ ἀ6Γ [μ}8Ε86. --- 
“περὶ οὗ, ρον ΠΟ 6 ἄθι Αο- 
ΟΌΒΘΌΪΥ. 

ἘΘΙΟΒΌΠαηγ“, 485 ΟΘρ θη 61} γοπ 
ὉΠρΘΥθοῃύθιῃ απὖύ, 488 δ 6 ἢ ΠΟ ἢ 
ἈΠΒΓΘΙῚ ΡΤ οσῦ πιοὐ ρΘα ἢ. 
(Π 6 ΑτΌκοὶ ποὺ πλουτεῖν ἃ}5 
ΟὈ] οὐ σύ ΒΟ ΘΙ ΠΌΠρ' ΠΘΤΎΟΥ, 
ννγΘηα 416 [ηΠπιύϊνϑ οἢπη6 Ατί!- 
Κ6Ὶ αἴθ τϑίηθ [Ϊ466 468 ϑυθΠι 
ΘΌΒαΤ ΟΚ6η.) [ἢ ρ] ΘΙ ἤθη 51ΠΠΘ 
βδρὺ ΘΟΙΟΙ :ς 
Χρήματα δ᾽ ἱμείρῳ μὲν ἔχειν, 

ἀδίκως δὲ πεπᾶσϑαι 

Ὁ. Αὐἤηθυκβᾶτη σϑυηδοηῦ δυΐ ἀδ5 

ΘΌ)οὐἶνα ὑηά Βο]δύϊγο ἀ] 6 βου Β6- 

σΥλο βούζὺ α, ἀδ5 σοῃ ἀθ᾽ ἘΠ θίουιΚ 
ψὰ ὈΘ κοηαθ δομδύθ ααὐὺ ἴῃ ΕὙΘΙ- 

Ποιὺ ἐγ βἰοἢ 56] δῦ απ Βοῃθυυβομαηρ 
ἋΟΥ 8ηάθυη τηϊῤ ο]ϑὺ ἰθὺ ἴθοτ- 
Τρααηρ, ψ6]Οὴ6 ἀὰ5 Θργθομίθ ὑπ 

Ὀπρογθοιίθ συτη ἀθρθηβίδπα Πδὺ ππᾷ 

δα Ὀ]οββθίὴ ΟἸΔΏ θη, πΙοηὺ ὙΥΊΒ5ΘΩ, 6 
ὈΘΥῸΒύ. ηλϑὲ δίκη. 

ῬΊδίομβ ΟΟΥρΡῚαΒ νοι ΚΙαίζ. δ: 

παλαν κατα. σα ες ππκθ..κππ...........................................ὕ..................................-ὖ.-..... ὺὕΚ΄΄]ᾧ.....-......... . . . . . 

’ Ω 
Οὐκ ἐθέλω᾽ πάντως ὕστερον. 

ἀ 

ἀδόλως , 6 ἈΠΟ ΟΥ̓ ΟΥΌΘΠΟΙ ὦ 
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αριϑμοῦνται ἄδοντες, ὅτι ὑγιαίνειν μὲν ἄριστόν ἔστι, τὸ δὲ 

δεύτερον καλὸν γενέσϑαι, τρίτον δέ, ὥς φησιν ὃ ποιητὴς τοῦ 

σχολιοῦ, τὸ πλουτεῖν ἀδόλως. 

ΤῸΡ. ᾿Δκήκοα γάρ᾽ ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτο λέγεις; 

42 ΣΩ. Ὅτι σοι αὐτίκ᾽ ἂν παρασταῖεν οἱ δημιουργοὶ τούτων 
ὧν ἔπήνεσεν ὃ τὸ σκολιὸν ποιήσας, ἰατρός τὲ καὶ παύνδοτρίβης 

καὶ χρηματιστής, καὶ εἴτουν τερῶτον μὲν ὃ ἑατρὸς ὅτε ὦ Σώ- 

κρατὲς, δξαπατᾷ σὲ Γοργίας᾽ οὐ γάρ ἔστιν ἡ τούτου τέχνη 
περὴὶ τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ἣ ἐμή. εἰ 

οὖν αὐτὸν ἐγὼ ἐροίμην᾽ σὺ δὲ τίς ὧν ταῦτα λέγεις; εἴττοι 
ἂν ἴσως ὅτι ἰατρός. τί οὖν λέγεις: ἡ τὸ τῆς σῆς τέχνης ἔργον 

μέγιστόν ἔστιν ἀγαϑόν; πῶς γὰρ οὔ, φαίη ἂν ἴσως, ὦ Σώ- 
Ὁ χρατες, ὑγίεια; τί δ᾽ ἐστὶ μεῖζον ἀγαϑὸν ἀνθρώποις ὑγιεδίας:; 

εὖ δ᾽ αὖ μετὰ τοῦτον ὃ παιδοτρίβης εἴποι ὅτε ϑαυμάζοιμί 

τὰν, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτός, εἴ σοι ἔχοι Γοργίας μεῖζον ἀγα- 

885 ἄθηὶ διπιοπαθα οὐδὲ Ἐ1- 
ΟΠΔΙΠΊΟΒ ΖΡ ΘΘΘΗΤΊΘ ΘΠ 6. ΘΙΚΟΊΊΟΗ 
Ἰδυΐοῦ: 
“γγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ 

ϑγνατῷ, 

δεύτερον δὲ φυὰν καλὸν γεγέ- 
σϑαι. 

τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως, 
καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν 

φίλων. 
(Ὁ16 Ῥείάθῃ οὐβϑύθῃ ουβθ πᾶ 
ῬΠδΙἄθθθμ τη 8 πᾶ}. ππᾶ ἐτοοῃ. 
Β8515, Ἃ6Υ ἀτι{6 8η8}0. 781η0. 
ΟΠΟΥΙΔΠΔὉ. ; ἀ6Γ γιουῦα ΖΒ Π]ΠΠ]6Π- 

ϑ'ϑϑούζὺ δῖ15 Ζυγ οὶ ρΊΘΙΟΠ η ἀα Κύυ!. 
Ἰορῦάα. ΘΙ ΘΠ, ΠΘΙΏ]ΠΟΝ 16 ΘΙΠΘΙῚ 
ἀδκύυ!. πὰ ἀορρο]ίθιῃ ΤΊΟΟἢ. 
Καίδ!].) , 

452. οἱ δημιουργ. Εἰον ἀπά ἴπὶ 
ΕΟΙροπάθῃ δου 416] πῖρθη, α]16 
δὐνγαβ Πουυο ρθη (6 θούο 685), 
βοηϑύ 8 Θἢ (Ζ. Β. 8 6) ἀϊ6 Κιἰϊηϑύ- 
16" ππά ὙΥ ΘΥΚπηοἰβύου, --- σὺ δέ. 
δέ ἃτι Απηΐδπηρθ οἰπον Πδάθ ἐσ 
1π| 8] ΙΘΙ ΠΟΘ ΘΙΠΘΙ ΖΌΥΟΥΙ 96- 

διιδδουίΐθῃ Απϑιομῃῦ (οαθ ΘΙΠΟΓ 
ΘΘΒΟΠΘΠθηθη Ἠδπα] 0) ρΘρθη- 
ἄροσ. Νϑιῃθηθ]οῇ αγοκύ 65. 1η 
Ετᾶρθη (, 8061 3) φῬΌΓΠπ6 ΒΘ Γοπι- 
ἄθῃ 818, πα Κῶπη ἀυΓΟΝ ΘῸΡΡ]1- 
ΤῸ Οἰπθ8 ργδρδγδύνοη ἝΟ]16 65 
οὐ ΚΙᾶστύ οάθη, ΘῈ Π 8 ΟΝ Ἃ6Γ 
ΒΡΙΘΟΠΘπαθ ΘΙ ΠΟΙ ἘΠ]ΠΠ]Ρ86. 510} 
ΠΙΟΠύ Ῥονιιδϑῦ ἰϑύ. ΗΙῸΓ οὖνδ: 
»850 βδρϑύὺ ἀἃ ἔΓΘΙΠΟΠ, ΔΌΘΙ ΨῸΙ 

Ὀϊδὺύ ἅμ, ἋΕΓ ἀπ 80 βριιοῃϑὺ “Ὁ 
γρῚ. 14 ἃ αὐτὸς δὲ ὁ Σωχκρ. 
μ. τ. Δ. ,6ΓΥ ΜΠ] ἃ πάρ ρϑαπά 
ἸΏ ΟΠΘ6Π, ΔΌΘΙ 116 βύθῃηῦ 685 1π 616- 

561 ΒΟΖΙΘΠαΠρ' τὺ 1Ππ| 5610 80 ἢ“ 

Ρ. τί δ᾽ ἐστὶ μ. δὲ 50 Ποῖ ΠΡ 
βὰν γάρ, ἄϊα 411ρθπι. Δ  μΘμᾶθ 
ῬδΙΟΚ6] βύαυῦ ἀ 61) 6 ΠΊρ'6η, νγ ] 6 
ἄδι5 ΒΡΘοΙ 6116 16 ἸορΊβομο Νουμᾶ - 
ΠΪ55 ἋοΥ ϑϑΖο διιβαγοίκθη νυ γα 6 
(νρ]. Ηοΐι. Π. 1,195 πιϊῦ 205). --- 
ϑαυμ. καὶ αὐτός ..65 501106 μι 

ὍΘ 56 1080 δύο απο ̓  πΘἢ- 

16 η ““. Υοπη ἃπάθυθ 510ῃ ψὰπ- 
ἄρτῃ, 80 Πδύ 485 νη ρου Ζὰ Ὀ6- 
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ϑὸν ἐπιδεῖξαι τῆς αὑτοῦ τέχνης ἢ ἐγὼ τῆς ἐμῆς εἴποιμ᾽ ἂν 

αὖ καὶ τπρρὸς τοῦτον᾽ σὺ δὲ δὴ τίς εἰ, ὦ ἄνϑρωπε, καὶ τί τὸ 

σὸν ἔργον; παιδοτρίβης, φαίη ἄν, τὸ δ᾽ ἔργον μού ἔστι 
καλούς τὲ καὶ ἐσχυροὺς ποιξῖν τοὺς ἀνϑρώπους τὰ σώματα. 

μετὰ δὲ τὸν παιδοτρίβην εἴττοι ἂν ὃ χρηματιστής, ὡς ἐγῴμαι 
πάνυ καταφρονῶν ἁπάντων᾽ σκότει δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἐάν 
σον πλούτου φανῇ τι μεῖζον ἀγαθὸν ὃν ἢ παρὰ Γοργίᾳ ἢ 
παρ᾽ ἄλλῳ ὅτῳοῦν. φαῖμεν ἂν οὖν πρὸς αὐτόν᾽ τί δὲ δή; 
ἡ σὺ τούτου δημιουργός; φαίη ἄν. τίς ὦν; χρηματιστής. τί 
οὖν; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνθρώποις ἀγαϑὸν εἶναι πλοῦτον; 

φήσομεν. δρεῖ. καὶ μὴν ἀμφισβητεῖ γε 
Τοργίας ὅὸς τὴν παρ᾽ αὐτῷ τέχνην μείζονος ἀγαϑοῦ αἰτίαν 
ξδἶναι ἢ τὴν σήν, φαῖμεν ἂν ἡμεῖς. δῆλον οὖν ὅτι τὸ μετὰ 
τοῦτο ἕροιτ᾽ ἄν᾽ καὶ τί ἔστι τοῦτο τὸ ἀγαθόν; ἀποκρινάσθϑω 

πῶς γὰρ οὔκ: 

Γοργίας. ἴϑε οὖν νομίσας, ὦ Γοργία, ἐρωτᾶσϑαι καὶ ὑπ᾽ ξκεί. 
γων καὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀπόκριναι, τί ἐστε τοῦτο ὃ φὴς σὺ μέγιστον 
ἀγαϑὸν εἶναι τοῖς ἀνϑρώποις καὶ σὲ δημιουργὸν εἶναι αὐτοῦ. 

ΓΟΡ. Ὅπερ ἐστίν, 
2 Ἃ Ν 2 « Ὰ 2 , 2 -- «- ᾿ ἢ ," ἀγαϑὸν καὶ αἵτιον ἅμα μὲν δλξυϑερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνϑρω- 

ὦ Σώκρατες, τῇ ἀληϑείᾳ μέγεστον 

χά δ -.« 77) 2} 2 - ς - , ΕἾΝ ἢ ποίς, ἅμα δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἕν τῇ αὑτοῦ πόλει ἑκάστῳ. 

ἀδαΐθη. --- ἔχοι. 81610}} δυύ θ6- 
Ζσϑυρὺ 1δὺ ἔχει. --- σὺ δὲ δή, 56]- 
ΘΘΤΌΠρ' γι σὺ δέ, ΘΠ ΒΡΙΘΟμο πα 
ἀ6Γ βίθιρπαάθῃ Δ θυ Π ἀΘ Πρ, 
ΘΙΉΘη Ζϑοιΐθη πηϊῦ ΟΘΓ ρ]ΘΙ ΟΠ 6 
Βεμδαυρύαπῃρ: δ γθύθῃ Ζὰ 56 6η. 
δή σομῦτε πίομύ τὶ δέ Ζαβδμι- 
ΤΠΘΠ, ΒΟΠάΘΤη ΠῸ} Ζὰ σὺ (8. ἀΪ6 
Βοιμθυίκαπρ' Ζὰ ᾿ γ8 48): 50 Ηοπι. 
᾿ ἡ καί τς 94 ὀψὲ ὃ ὲ δή πηα ῬΌΤΙΡ. 
Οτ. 389 ἕκτον δὲ δὴ τόδ᾽ ἤμαρ, 
ψῸ δὴ ΟΠ ηθΩΥ ὀψέ πᾶ ἕντο» 
ὉΓΡΊΤΟ. γε]. ππ (τί δὲ δή) 1 ο. 2. 

ο. σκόπει ἐᾶν, «ἰα 10 », ρῈ- 

ὙΠ] ΟΠ ΟΣ εἰ, ὙῖΘ 58 ο:. ὅ9 ο. 
03. 4. 0.1.». 10 5,ωἰδρα δἰ 14}. 
16 ἃ. 18. νρ]. 417 Ῥ. --- τί οὐν. 
οὖν ἀϊδπί, πέρι ΑἸ Βομ δ οΠηρ' 

ΒΘΙΠΟΙ ὈΤΒΡΙΪΠΡΊΊΘΠΘη Βράθυ- 
ὑὰηρ", ἀδ.Ζιι, νΥ ΘΙ [6 65 ΘΙ Π ΖΕ ΠΉΤΘΠ, 

ἀδ8 τηϊὖῦ ἀ6πὶ ΟΠ ΠΘΠάΘη 1ΠῚ 
Ζυ δ ΠΉΔηρΡ' ΘΥΒΟΠΘΙΠΘ ἢ ππᾶ 
80 6416 Πγβίθ πῃρ; νγϑιίοι Ἰοιίθη 
5011. --- καὶ μήν ΘΠ οἰπθη 
ἘΠ συ οἰ] οιὐοπά, οἵδ πὰ 16Ὁ- 

Παῦ σὰ πϑιθη] ἔου ϑοῃχοιύθμα 
ΞΞΞ [τη γϑῖο. --- τὴν παρ᾽ αὐτῷ τ. 
1)16 {ππϑοΠ γι θαπηρ' ἀὍΤΟΙ α16 Ῥχᾶ- 
Ροβίδίοπ, δὴ 510} ἀδὺ βίδυίκοιθ 
Αὐϑάτιοῖκ, ᾿ἰδὺ ἀθογάϊθβ πον ῃ!ρ. 
Βοσοτάθῃ ΘΡΘΩ (ΕΓ βίβι!αηρ,, 
(ς αὐτός δα μϑ] θη πηαϑϑύθ (τῇ 
αὐτοῦ τέχνην γγᾶΓΘ ΘΙΠΘ ὈΠΓΘΡῈΪ:- 
πηβδδίρθ, τὴν τ. αὐτοῦ εἶπε Ζιυ 
ΒΟ δ 6 δ θ]] ηρ' ρ 7 6561). 

4, ἄλλων ἄρχειν. ἨΐδΓ Ζεὶρὺ 
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ΣΩ. Τί οὖν δὴ τοῦτο λέγεις: 

ΤΟΡ. Τὸ πείϑειν ἔγωγ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι τοῖς λόγοις καὶ ἕν 
δικαστηρίῳ δικαστὰς καὶ ἕν βουλευτηρίῳ βουλευτὰς καὶ ἕν 
ὀχχλησίᾳ ἔκκλησιαστὰς καὶ ἕν ἄλλῳ ξυλλόγῳ παντί, ὅστις ἂν 
πολιτικὸς ξύλλογος γίγνηται. καίτοι ὃν ταύτῃ τῇ δυνάμει 
δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοῦλον δὲ τὸν παιδοτρίβην᾽ 

ὃ δὲ χρηματιστὴς οὗτος ἄλλῳ ἀναφανήσεται χρημοτιζόμενος 

καὶ οὐχ αὑτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ λέγειν καὶ πεείϑειν τὰ 
πλήϑη. β 

ὃ, ΣΩ. Νῦν μοι δοκεῖς δηλῶσαι, ὦ Γοργία, ἐγγύτατα 
τὴν ῥητορικὴν ἥντινα τέχνην ἦἧγεῖ εἶναι, καὶ εἴ τι ἐγὼ 
συνίημι, λέγξις ὅτι τεειϑοῦς δημιουργός ἔστιν ἢ ῥητορικῇ, 
καὶ ἣ πραγματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο 
τελευτᾷ᾽ ἢ ἕχείς τι λέγειν ἔπὲ πλέον τὴν ῥητορικὴν δύνασϑαε 

ἢ τιευϑὼ τοῖς ἀκούουσιν ἕν τῇ ψυχῇ ποιεῖν; 
ΓΟΡ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς ἱκανῶς 

δρίζεσθαι᾽ ἔστι γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον αὐτῆς. 

5008, ἀ8 55 ΘΟ. ΠΘὮΤΘ ἴῃ ἀθγ Τηδὺ 1 πειϑω θπὐμϑ]ῦ ἀπρδβομίθάθῃ ἀ16 
ΖᾺ ἀθῃ Ζυᾶϊ ποὺ γοη 1ἢτη, ΔΌΘΙ Βαρυηἶθ ἃ ΘΥ ΖΘΌρ 6 ἢ ἃ. 0 67- 

γ00 ΡΟ]05 ππὰ Κ8}}Κ165 ροΖορθ- τϑάθῃ. Δοῃ 46Γ ΒθύοσΙΚ ψ16 
Πδη ΟΟΠΒΘαΏΘΩΖΘη ΠἸΙησύ. 9.6 3 σὺ ἀ61 Αὐὶυμηηθῦκ σιγὰ π80ῃ- 
ΒΙὅβ86, Ὑγ6]6ῃ 6. 510} ἀἰ6 ἘΔΠΙΚΟ ΠῚ ἀδ5 πείθειν δυβροβαρύ, οὗ- 
465 αοτρ.. ἀδαυτγοῦ οἱ, 48.855 58:86. ρΊἼΘΙΟΙ 766 θοτσθαθίύ, 41686 6 Γ- 
8158 δομβίθβ αυὺ ΝϊΤ αἴθ Μ6η- δζΖθυρύ. ὍΙΘβου Ππύθυβο θα υὙϑ- 
50 ἢ 6. (4150 γϑυη  ροῚ ὙΥ οἰδθ ϑύθοϊ( 516 ῃ ποῦ 1πὶ ΟΥΘΟΠΙΒΟΠ ΘΠ, 
ἀοοἢ ΤΟῊ] ΕΓ 8116} οἷπ 5010}68 νῶβ πίοῃῦ ρᾷΠΖ ὁΠη6 ἘἸπῆμ88 δυῦ 
ὨΙηβ06}10, 6] 068 561Π6 1 Ναύυυ 3 616 Ῥυδοιβθιοη ἀ6Γ Βανγθιβ ΤᾺ Πρ᾽ 
ΠΔΟἢ ΠΤ ΗΓ νυ Π1ρ6, 7ῷ βίσθηρβ:  86ὶη Κοππίθ. Ἀπ 416 ϑύ6}16 γὸῃ 
Θ᾽ ΠΟΠΙΠΊΘη ΠῺΣ ΕΓ ΕἸπθη δοίη πείϑεσθαι-:- ἀθ 6 ΖΘ δύ 561} 
Καηῃ, 1ᾶδϑὺ 5. ἀπθηϊὑζύ. τὺ βρᾶϊοσ. μεμαϑηκέναι υπᾶ 

εἰδέναι. 

458. εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι --- εἶναι. Μ τ- 
ΤΙΒΟΒΠρΡ᾽ ΖΘΙΘΥ Οοπβ γα Ό]0Π6Π. 
Θυτοῦ α16 ΕὐοΥ παρ Ὑ0Π ος 

νγᾶγΘ ΡΥΔΠ] δ ύ150}} ΡῈ ΠΟ] ἔθ, ΔΌΘΤ' 
68 616 ἄδπη δυῇ ἐμ. πείϑω οἷπ 
ὈΠΥΘΙ δ] Π|55Πη 8 8810. 5. ἸΟΡΊΒΟΠΘΒ 
αον!ού. 

6. ὃν δικαστ. κ. τ. 1. ΒοΙ8Ρ1616 
465 παρηγμένον (48 6) ἀπά ὁμοι- 
οτέλευτον ((]ΘΙ ΟΠ Κ]Δ Πρ. ἀ6Υ Ἐπ- 
ἀρ 1). ---- καΐτοι ἵπὶ ϑίπηθ γ0Π 
τοί ταῖῦ ἀθτ ΟὉρυ]ὰ καί, σΖαίταυ- 
ἸΙῸ ἢ. ὙΘυΒ μου πᾶ: οὐπᾶ, 5δρ᾽ ΙΟἢ 
αἰτ΄, ΟὐΘΥ οὐπὰ ἀπ ἀδΙδβὺ ΠΗΥ 

Θ] Δα ΌΘη. “ 5. ΑΒ 8ηρ.--- πείϑειν, 
«-΄2...ςὕ..... ὄὌὸὄΨἤὔρρλρρττρτονονρρὼνρρὕ0 0... ν00ὕΧὕ0ὺΧι,ρ....Ὸ.00ὉϑῷΠπππ 1... --........-......΄...΄΄΄Φ΄΄ὃὔ0«΄΄ 
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ΣΩ. [Ἄχουσον δή, ὦ Γυοργία. ἐγὼ γὰρ εὖ ἔἴσϑ᾽ ὅτι, ὡς 

ἐμαυτὸν πείϑω, εἴπερ τις ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βουλόμενος 
εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο περὲ ὅτου ὃ λόγος ἐστί, καὶ ἐμὲ εἶναι 

τούτων δνα᾿ ἀξιῶ δὲ καὶ σέ. 

ΤῸΡ. Τί οὖν δή, ὦ Σώκρατες; 

ΣΩ. Ἐγὼ ἐρῶ νῦν. ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς πειϑώ, 
ἥτις ποτ᾽ ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις καὶ περὶ ὥντινων πραγμάτων 

ἐστὶ πειϑώ, σαφῶς μὲν εὖ ἔσϑ᾽ ὅτι οὐκ οἶδα, οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ὑποττεύω γε ἣν οἶμαί σε λέγειν καὶ περὲ ὧν᾽ οὐδὲν μέντοι 

ἧττον ἐρήσομαί σε, τίνα ποτὲ λέγεις τὴν πειϑὼ τὴν ἀπὸ τῆς 
ῥητορικῆς καὶ περὶ τίνων αὐτὴν εἶναι. τοῦ οὖν ἕνεκα δὴ 
αὐτὸς ὑττοτττεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸς λέγω; οὐ σοῦ 

ἕνεκα, ἀλλὰ τοῦ λόγου, ἵνα οὕτω προΐη, ὡς μάλιστ᾽ ἂν ἡμῖν 

καταφανὲς ποιοῖ ττερὲ ὅτου λέγεται. σκόττει γὰρ εἴ σοι δοκῶ 

δικαίως ἀνερωτᾶν σε. ὥσπερ ἂν εἰ ἐτύγχανόν σε ἐρωτῶν τίς 
ἔστε τῶν ζωγράφων Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες ὅτε ὃ τὰ ζῶα 

γράφων, ἀρ᾽ οὐκ ἂν δικαίως σὲ ἠρόμην ὃ τὰ ποῖα τῶν ζώων 
γράφων καὶ ποῦ; 

ΓΟΡ. Πανυ γε. 

ΣΩ. Ἶά4ρα διὰ τοῦτο, ὅτι καὶ ἄλλοι εἰσὶ ζωγράφοι γράφον- 
ζες ἄλλα πολλὰ ζῶα: 

ΓΟΡ. Ναί. 

ἰπάθπὶ δἰ εἶπες τὺ ψογάοτγβαΐζ 
Ζὰπὶ Ηδιυρίξαίζ, εἰ ἐτύγχανον 
Ρου Νοταογβαΐζ ζὰ ἀθη Ὀθιάθῃ 

᾿ ψοσοὶηϊρίθῃ ϑδξζθη (άθ Ἠδυρύ- 
βαύζθ πηϊὖ 56 1Π6ΠῚ υπῃπηιο  ὈΆΓΘΠ 

Μοτάογβαΐζο) ἰδῦ, αἀτγίοϊ ἀ6Γ 

". ὑποπτεύω ἣν οἶμαι εἰπε ΑὉ- 
ὉΠ6ΔηΖ, 16 ὅ4 Ὁ διυιξρρθθθῃ ᾿8ύ. 

ο. τοῦ οὖν ἕνεκα δή. δυ!]- 
Ιοπάθ δέθι]αηρ γοη δή. --- οὐ σοῦ 
ὅγδκα ρπῖομθ ἀπὶ ἀϊτ Ζὰ π8Π6 Ζὰ 

ὑγϑύίθῃ, ἀ1οἢ Ζα ςαύθο 5 Ί ΓΘ ΟΟΘΓ 
Ζὰ οἰ καπίγθη“. --- μάλιστα ρ6- Οτιθ ἢ 6 ίΘ ἵπὶ ΘΊΘΙσμοη ΕΔ]]6 

μὅτὸ Ζὰ ἀθπὶ γε θυπάθπθη ΒορΥ ἀθ᾽ Τυδύθιπϑῦ αὐτοῦ ΝΥ Θρ]αβδιπρ, 
κατα. ποιεῖν. -- δἰ ἐτύγχανον, 46. Οορυ]ἃ δι15. --- τὰ ποῖα. ἀθτ 

εἰ εἶπες. Ὅϊο Οοοταϊπδίϊοη ἀΐθϑοὺ 
Ῥοιάθη ϑϑϊΖο ἀγίιοκ ἀον Πουίβομο 

ἀδΔα ΣΟ, 8115, αἀ8585 ΟΓἕῚ 516 τ 

ὉΠᾺ νουθιπάοὺ; ἀδ55 516 8ΔΌΘΥ 

ὑγούΖ [γοΥ ΟΟοταϊ ηδύϊοη πὶ σ ἢ ἀϊ6 

ΒΊΘΙΟἢ 6 ἸΟΡΊΒΟΠΘ ΘΙ] πηρ' Πα 6η, 

ΑὙΘΙΚ6Ι ταββαπιίτο ἄθπ Ὀοὶ τὰ 
ζῶα νοτδηρθραπρθποη ΑΤΕΪΚΟΙ, 
--- καὶ ποῦ 5. ΑπΠδηρ, 

4. ὃ διδ., πείϑει. πείθειν ἰδ. 
ἀ6Γ ἃ]]Ρ ΘΠ] ΘΙ ΠΟΤῈ ΒΟρΤΙ, ἀΔΙΘΥ 
πᾶς τις διδασκόμενος πείθεται, 
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ΣΩ. Εἰ δέ γε μηδεὶς ἄλλος ἢ Ζεῦξις ἔγραφε, καλῶς ἄν 

σοι ἀπεχέχρετο: 

ΤΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΣΩ. Ἴϑε δὴ καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς εἰπτξ᾽ πότερόν σοι 
δοκεῖ πειϑὼ ποιεῖν ἢ ῥητορικὴ μόνη ἢ καὶ ἄλλαι τέχναι; 
λέγω δὲ τὸ τοιόνδε᾽ ὅστις διδάσκει ὁτιοῦν πρᾶγμα, πότερον 

ὃ διδάσκει πείϑει ἢ οὔ: 
ΤῸΡ. Οὐ δῆτα, 

γεξίϑει. 

ΣΩ. Πάλιν δὴ ἔπὲὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγωμεν ὦνπερ νῦν 
δή" ἢ ἀριϑμητικὴ οὐ διδάσχει ἡμᾶς, 

ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ πάντων μάλιστα 

ὅσα ἕστὶ τὰ τοῦ ἄρι- 

ϑμοῦ, καὶ ὃ ἀριϑμητικὸς ἄνϑρωπος: 

ΤΓΟΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ πείϑει: 

ΤῸΡ. Ναί. 

ΣΩ. Πειϑοῦς ἄρα δημιουργός ἔστι καὶ ἢ ἀριϑμητική. 
ΤῸ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐάν τις ἐρωτῷ ἡμᾶς, ποίας πειϑοῦς καὶ περὲ 

τί, ἀποκρινούμεϑά που αὐτῷ ὅτι τῆς διδασκαλικῆς τῆς περὶ 
τὸ ἄρτιόν τε καὶ τὸ περιττὸν ὅσον δστί᾽ καὶ τὰς ἄλλας ὡς 

νῦν δὴ ἐλέγομεν τέχνας ἁπάσας ἕξομεν ἀποδεῖξαι πειϑοῦς 

δημιουργοὺς οὔσας καὶ ἥστινος καὶ περὶ ὅ τι᾿ ἢ οὔ: 

ΤΓῸΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ῥητορικὴ μόνη πειϑοῦς ἔστι δημιουργός.᾽ 
ΓΟΡ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 

9. ΣΩ. Ἐπειδὴ τοίνυν οὐ μόνη ἀπεργάζεται τοῦτο τὸ 
ἔργον, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι, δικαίως ὥσττερ περὲ τοῦ ζωγράφου 
μετὰ τοῦτο ἑπανεροίμεϑ᾽ ὧν τὸν λέγοντα, ποίας δὴ πευιϑοῦς 

ΠΙΟΗὺ ΔΌΡΥ πᾶρο τις πειϑόμεγος 
ἣ ’, 
διδασκεται. 

6. ἐπί πἰομὺ ροτϑάοζα δὶγ περί, 
ΒΟΠΑΘΙΠ 65 Ὀ6Ζθιοῃποί αἰ τἔχγαι 
8415 ϑυθδίταὺ 465 λέγειν. οὟΥΙΣ 
ὙΌ]]Θὴ ΠΤ ΠΠΡΤΟΙ ἤθαθ Ὀ6Ὶ ἀθη- 

56 ]θθῃ Καπβύθη Ὀ]οΙ θη“. 
ὅσα τὰ τοῦ ἀρ. ΞΞΞ ἄθϑ 8116 
ΕΠ μβομδἔοη, νου] π|586. ἀ6Γ 
Ζ8}}. 

454, Ποίας πειϑοῦς Δ ΠρῚρ' 
γοῖι ἄθπι Ῥγδαϊοδύ τέχνη. 
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καὶ τῆς περὶ τί πειϑοῦς ἣ ῥητορική ἔστι τέχνη; ἢ οὐ δοκεῖ 
σοι δίκαιον εἶναι ἐπανερέσθαι: Ὀ 

ΤῸΡ. Ἔμοιγε. 

ΣΩ. ᾿ἀπόχκριναι δή, ὦ Γοργία, ἐπειδή γ8ὲ καὶ σοὶ δοκεῖ 
οὕτως. 

ΓΟΡ. Ταύτης τοίνυν τῆς πειϑοῦς λέγω, ὦ Σώκρατες, τῆς 

ὃν τοῖς δικαστηρίοις καὶ ὃν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις, ὥσπερ καὶ 

ἄρτι ἔλεγον, καὶ ττερὶ τούτων ζ ἔστι δίκαια τὲ καὶ ἄδικα. 
ΣΩ. Καὶ ἐγώ τοι ὑπτώπτευον ταύτην σὲ λέγειν τὴν πευϑὼ 

καὶ περὲ τούτων, ὦ Γοργία᾽ ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ϑαυμάζης, ἐὰν 
ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι, ὃ δοκεῖ μὲν δῆλον ς 
δῖναι, ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ᾽ ὅπερ γὰρ λέγω, τοῦ ἕξῆς ἕνεκα 

περαίνεσθαι τὸν λόγον ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ 
ἐϑιζώμεϑα ὑπονοοῦντες προαρπάζειν ἀλλήλων τὰ λεγόμενα, 
ἀλλὰ σὺ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν ὅπως ἂν βούλῃ 
περαίνης. 

ΤΟΡ. Καὶ ὀρϑῶς γέ μοι δοκεῖς ποιεῖν, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ἴϑι δὴ καὶ τόδε ἐπισκεψώμεϑα. καλεῖς τί μεμαϑη- 
κέγαι: 

ΤῸΡ. Καλῶ. 

ΣΩ. Τί δέ: πεπιστευκέγαι: 

ΓΟΡ. Ἔχγωγξ. 

ΣΩ. Πότερον οὖν ταὐτὸν δοκεῖ σοι δἶναι μεμαϑηκέναι ἃ 
καὶ τιξπιστευκέναι, καὶ μάϑησις καὶ τείστις, ἢ ἄλλο τι: 

ΓΟΡ. Οἴομαι μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἄλλο. 

Ὁ. ἵνα μὴ ϑαυμ. κ. τ. λ. οἰ οἢ- 6. ὕπον. προαρπ. δα Ὀ]ο586 
[65 Απδκο]ϊαύμοη. ΘΙ ὈΘΔΌ510}- 
ὑἰρύς Νδοῃβϑαὺζ 81 οὐνα: ,,50 
1586, 4885 Ι0ἢ α16856 ΕΥΔΡΘΙ ΠῸΤ 
506116, ἀδπῦ ἀ85 αοβρυ ἢ ΒΘ Πα 
ϑθοταπθίθη Ἐοχύρδηρ ΠΘΉΙΠη6.“ 
ΠΊΘΒΟῚ Νϑοιϑαὺζ ΌΟΥ δύ, ἀδ δ. 
5100 ΟΥΙΠΠοτῦ, ἀθηβοίροθη Οαρθάϑδη- 

Κοη β0ῇῆοη 9 ὁ δΔυβρΈ ΡΥ ΠΘ 
Ζὰ ΠΔΌ6Π, 416 αΘϑύδ! ἡ οἰ που ΝΘ ΌΘΠ- 

ὈΘΙΠΘΙΪΚΠρΡ' Ηρ ΘΠΟΙΏΙΊΘΩ. 

ΘΕ ΠΡ ΘῚ ΘΙ ἀ85, νγἃϑ 
ΘΙ ὉΠΟΊΟΥ ἀσδηϊί, δυΐ [Ππίου- 
βύθ!] ὰΠρῸπ ΠΙΠ [ΠΠ ἀ85, νγῶ8 ΟΥ̓ 
ΒΦΡΘἢ. Μ0|1, πιοῃῦ Ζὰ Εἶπα ΠΙΠΤΘΠ᾿ 
Ἰ856η, 65. 1ῃπῈ ρ]ΘΙ ΟΠ 88) ΥΟΥ͂ 
ἄδια Μυπάθ ὑυθρΘΠΠΊΘΗ. -“--- χα- 
λεῖς τι μὲμ. ,Καππηβδὺ ὑπ ποηηϑύ 
ἀὰ οὐνγὰβ (ἀ. ἢ. οχιβυσγὺ ΕἿΣ ἀἸο ἢ 
461 ΒΕρΥΠ) σ᾽ ]οσπῦ ΠΘΌ6η ἢ“ 

4, καλῶς γὰρ οἴει. γάρ ἴῃ 
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ΣΩ. Καλῶς γὰρ οἵδε" γνώσει δὲ ἐνϑένδε. δὲ γάρ τίς σε 
ἔροιτο" ἄρ᾽ ἔστι τίς, ὦ Γοργία, πίστις ψευδὴς καὶ ἀληϑής; 
φαίης ἄν, ὡς ἐγὼ οἶμαι. 

ΓΟῸΡ. Ναί. 

ΣΩ. Τί δέ; ἐπιστήμῃ ἐστὲ ψευδὴς καὶ ἀληϑής; 
ΓΟΡ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. Ζῆλον γὰρ αὖ ὅτε οὐ ταὐτόν ἐστιν. 
ΓΟΡ. ᾿4ληϑῆὴ λέγεις. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν οἵ τέ γε μεμαϑηκότες πεπεισμένοι εἰσὶ 
χαὶ οἱ πεπιστευκότες. 

ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Βούλει οὖν δύο εἴδη ϑῶμεν πειϑοῦς, τὸ μὲν πίστιν 
παρεχόμενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι, τὸ δ᾽ ἐπιστήμην; 

ΤΟΡ. Πανυ γε. 

ΣΩ. Ποτέραν οὖν ἡ ῥητορικὴ πειϑὼ ποιεῖ ἕν δικαστηρίοις 
τὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις ττξρὶ τῶν δικαίων τὲ καὶ ἀδίκων; 

ἐξ ἧς τὸ πιστεύξιν γίγνεται ἄνευ τοῦ εἰδέναι ἢ ἐξ ἧς τὸ 
εἰδέναι: 

ΓΟΡ. 4ῆλο» δήπου, ὦ Σώκρατες, ὕτε ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν. 

ΣΩ. Ἡ ῥητορικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, πειϑοῦς δημιέουργός ἔστι 

ΖΒ. πάθῃ Αηὐνογίθη.,. 8116 Γ- 

ἀϊπρδ, 8 ψο!]“. ΑΒΠΙΙΟἢ ἰπὶ 
ξοΙροπάθη δῆλον γὰρ αὖ. ΗΪδτ 
οὐνναγύοῦ τηϑη οἷπθ ΟὐΠποΙ 1810η8- 
ΡῬϑΓΟΚΟΙ, 8116 1η Ὀ61 ἀοσὺ Ἐν! ά6ηΖ 
ἀογ ϑϑοῆθ ψιγὰ ἀ16 [ὈΓΠ]6116 Υ 0]]- 
Θμάσηρ 465 ΘΟΉ] 5565 Γγ δ ογ- 
ἢ 5510 σοι ῃδίίθῃ, υὑπὰ ἀδ 7 ἀ16 
ΖυβΟ πη ΠηΡ᾽ Ζὰ ἄθιη θογο 8 ἔθβυ- 
βύθῃοπάθρῃ Βοβυϊίαῦ (ἄθ οὐ ταὐ- 
τὸν εἶναι) 815 Ζὰ δἰ ποῖ ἃπη ΤᾺΡ 6 
᾿ορθπάθη ὅ8οῃθ ΔΒ ΘΒΡΤΟΟ ΘΗ. 
1) 6᾽ Βϑνσϑὶβ ἔτ 416 Νουα θη δύ 
γοη ΟἸδιθθη (βυθ]εοίίνοιη Ετγ- 
ννϑΓ ΒΔ ] 06) απ ΥΊ586π (οὈ] 6 οὐϊ- 
γΘΓ ΓΒ ο  Κοπμη155} θοταμέ 
8.130 ἀδγδυΐ, 6855 816 485 Μεῖκ- 

τη8] ,Ζ ΒΟ θη ὙνΔΙΓμοιῦ απά 

συμ ΒΟ νη κοπα “ πο πγ10- 
ΘΙΠΔΠΑ͂ΘΥ ρ ΠΊ61η Πα Ό6π. (Π16868 
Μοκ8] Κη ΔΌΘΙ ΠῸΙ ἀθπὶ 

γΊ556η 1πΔ 8Δι5οϊυΐθη ϑδ΄ηπηθ 8Ὁ- 
ΘΟΒΡΙΟΟΠΘη ΨοΥάθη, ἀἃ , ΌΠΒΘΥ 
Ὑγ 1556 η δυο σου κ΄ 150). 

6. πεπεισμ. Καπη δυΐῇ μεμαϑ. 
ὈΟΖορθη ΠῸΓ οἰἰἱθογΖζθιρο“, δαΐ 

πεέπιστ. ἃ ἢ ,ὐθοστθάθί" 561. 
- δῆλον δήπον. νἂβΒ α. ΠἰοΓ 
Ζαρθϑύθῃῦ Πα ννὰ8 νυ Ι ο Ύ ΔΓ Δ115 
ΘΟ ο]ροτῦ ψιτα, οἿἹΌ 6 θη ΠΕ 
γῸΠ ἀ6Γ []5Ή θη ἘΠ ΠοίοσιΚ. 

455. πειστικός , ἀθοΥΓ θα θπά. “ 
ΑἸΟἢ ΠΟΙ βιυῦτε 416 ΑΙῈΡΒΙθΟ]16 
465 Βερτι πείϑειν. 
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πιστευτικῆς, ἀλλ᾽ οὐ διδασκαλικῆς περὶ ἰὸν δίκαιόν τε καὶ 

ἄδικον. , 

ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα διδασκαλικὸς ὃ ῥήτωρ ἐστὶ δικαστηρίων τε 
καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων δικαίων τὲ πέρε καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ πει- 
στικὸς μόνον. οὐ γὰρ δήπου ὄχλον γ᾽ ἂν δύναιτο τοσοῦτον ἔν 
ὀλίγῳ χρόνῳ διδάξαι οὕτω μεγάλα πράγματα. 

ΓΟΡ. Οὐ δῆτα. 

10θ.50 ΣΩ. Φέρε δή, ἴδωμεν τί ποτὲ καὶ λέγομεν περὶ 
τῆς ῥητορικῆς ἐγὼ μὲν γάρ τοῦ οὐδ᾽ αὐτός πω δύναμαι 
κατανοῆσαι ὅ τι λέγω. ὅταν περὶ ἑατρῶν αἱρέσεως ἢ τῇ 
πόλει σύλλογος ἢ περὶ ναυπηγῶν ἢ περὶ ἄλλου τινὸς δημιουρ- 
γικοῦ ἔϑνους, ἄλλο τε ἢ τότε ὃ ῥητορικὸς οὐ συμβουλεύσει: 

δῆλον γὰρ ὅτι ἕν ἑκάστῃ αἱρέσει τὸν τεχνικώτατον δεῖ αἱρεῖ- 
σϑαι. οὐδ᾽ ὅταν τειχῶν ττξρὲ οἰκοδομήσεως ἢ λιμένων κατα- 

σχευῆς ἢ νεωρίων, ἀλλ᾽ οὗ ἀρχιτέχτονες᾽ οὐδ᾽ αὖ ὅταν στρα- 

τηγῶν αἱρέσεως πέρε ἢ ταξξώς τινος πρὸς πολεμίους ἢ 

χωρίων καταλήψεως συμβουλὴ ἢ, ἀλλ οἱ στρατηγικοὲ τότε 
συμβουλεύσουσιν, οἱ ῥητορικοὶ δὲ οὔ. ἢ) πῶς λέγεις, ὦ Γοργία, 

τὰ τοιαῦτα; ἐπειδὴ γὰρ αὐτός τὲ φὴς ῥήτωρ εἶναι καὶ ἄλ- 
λους ποιεῖν ῥητορικούς, εὖ ἔχει τὰ τῆς σῆς τέχνης παρὰ σοῦ 

πυνϑάνεσϑαι. καὶ ἐμὲ νῦν νόμισον καὶ τὸ σὸν σπεύδειν" 

ἴσως γὰρ καὶ τυγχάνει τίς τῶν ἔνδον ὄντων μαϑητής σου 

βουλόμενος γενέσθαι, ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν καὶ συχνοὺς 

αἰσϑάνομαι, οἵ ἴσως αἰσχύνοιντ᾽ ἄν σὲ ἀνερέσθαι᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ 

2. Απνοπάσπηρ ἀἴθ5065 Βορυ δ ἴῃ 

ἄογ Ῥυαχίβ (Ππιΐδηρ). Ὀΐϊθ Ὑ - 
βδτηκοῖῦ ἀοΥ ἨπΠοίουκ Ῥοβο γδηκύ 
βίο θοῦ δ [ΠΥ ΒΡΘΟΙ61165 αδϑθὶθὺ 

(τὸ δίκαιον), Ξοπάρτπῃ ἁπάσας τὰς 

δυνάμεις συλλαβοῦσα ὑφ᾽ αὑτῇ ἔχει, 

ἀατῖ ΔΌΘΙ Γὰγ ᾿ἤτθη ΜΊΒΒΥΔ ἢ πο 

γουδηύσυ 1100 σοιπδοῃῦ στ ϑτάθῃ. 

405. τί ποτε καὶ λεγ. 5. ΑΠΠ. 
ν. ὅταν ἧ, ἀϑυπάθοιβοι, ἀδ 

Ἃ6Γ δείζ Ετ]δυύοσιιηρ πὰ Απ58- 

ἐσ ηρ 465 γΟσΔΠΡΌΠοπάθη τί 
λέγ. ἰδύ. γρ]. 18 ο. --- ἰατρ. αἷρ. 
ΒΟΠΟΠ 1Π ἀδθῃ δ]ίθῃ δίδδίθη ρ'ὰ Ὁ 
65 ὅΠ ΠΉΠ|6Π6, θ6ϑο]άθίο ἄσγζίο. --- 
τὸν τεέχν. ΟὈ͵θοιβδοοιβαύίν. 

6. τὰ τῆς τέχνης, νγ6 11 65 516} 
ΥῸΠ ἄθῃ δἰ πΖθίηθη Αὐββ ΤΠ ΡῈ Π 
ἀεν Κυαπδὺ Πδπαο].. --- σχεδὸν καὶ 
συχνούς, ϑιείροταπρ' γοη τινάς: 
οἰηΐρα, ἔαβὺ (Κὄππέθ Ἰοῃ 589688) 
ΒΟΡΓ Υ]6]16, 

Ψ τ ἐω ὦ | 
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ἃ οὖν ἀνερωτώμξνος νόμεσον καὶ ὑπ᾽ ἔκείνων ἀνερωτᾶσϑαι᾽ 
τί ἡμῖν, ὦ Γοργία, ἔσται, ἐών σοι ἀρ ηαζεν: περὲ τίνων τῇ 

πόλει συμβουλεύειν οἷοί τὲ ἐσόμεϑα: πότερον πεερὲ δικαίου 

μόνον καὶ ἀδίκου ἢ καὶ περὶ ὧν νῦν δὴ Σωκράτης ἔλεγε; 
πειρῶ οὖν αὐτοῖς ἀποχρίνεσθϑαι. 

ΓΟΡ. ᾿4λλ᾽ ἐγώ σοι πειράσομαι, ὦ Σώκρατες, σαφῶς ἄπτο- 

καλύψαι τὴν τῆς ῥητορικῆς δύναμιν ἅπασαν᾽ αὐτὸς γὰρ 
καλῶς ὑφηγήσω. οἶσϑα γὰρ δήπου ὅτε τὰ νεώρια ταῦτα καὶ 

6 τὰ τείχη τὰ ᾿Αϑηναίων καὶ ἢ τῶν λιμένων κατασχξυὴ ἔχ τῆς 

Θεμιάξραλέους συμβουλῆς γέγονε, τὰ δ᾽ ἐκ τῆς ἀξμθιμΆ θυ}. 

ἀλλ᾽ οὐκ ὃκ τῶν δημιουργῶν. 

ΣΩ. “έγεται ταῦτα, ὦ Γοργία, περὶ Θεμιστοκλέους" 

Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς ἤκουον, ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν 
περὲ τοῦ διὰ μέσου τείχους. 

4566 Ζ7ΤῸΡ. Καὶ ὅταν γέ τις αἵρεσις ὧν δὴ σὺ ἔλεγες, ὦ Σώ- 

κρατὲς, δρᾷς ὅτι οἱ ῥήτορές εἰσιν οὗ συμβουλεύοντες καὶ οἱ 

νικῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων. 

ΣΩ. Ταῦτα καὶ ϑαυμάζων, ὦ Γοργία, πάλαι ἐρωτῶ, ἥτις 

ποτὲ ἡ δυναμίς ἔστι τῆς ῥητορικῆς. δαιμονία γάρ τις ἔμοιγε 
καταφαίνεται τὸ μέγεϑος οὕτω σκοποῦντι. 

11, Τ7ΤῸΡ. Εἰ πάντα γὲ εἰδείης, ὦ Σώκρατες, ὅτε ὡς 

ἃ. ὑφηγήσω. ἱπ ὑπό Ἰϊθρὲ (γρ]. 1 μέν οἸβομοίηὺ ἀδβ ΟἸθά ταὶ δέ 
Χρη. Απδ0. 4,1, 6 υπὰ ἴ, Ο ΠΙΘΠΪΓ 815 6ἷηὴ ΑΠΠδΔΗηρ' Ζι α6 1 

ἡγεῖσϑαι ἀπ ὑφηγ. ἴαδὺ δἰπθὴ 3 ψουῃουρθῃθπηάθπη, νρ]. 68 ἃ, 17] ἀ. 
σον 586 η Οδρϑηβοῦζ Ὀ1146η) ἀοΥ. --- ἔκ τῶν δημ. 4. 1. ἐκ τῆς τῶν 
ΒΕρΡΎ ΠΤ ἀ65 ΤΠ ιδηρβδιηθῃ, ΑἸ]τη8}1- Ι ὃ., οἰπ6 ΑἸΒαΘ ἢ ηπηρ᾽ 468 Ὀ61 Οοτ- 
θ6η, ὉΠ4 ἀδΠ6Ὶ ἀ65 ΒΌΠΙροπ, 1 Ῥδγαύνγθῃ ὑπ Αὐβαγίϊοκθη 16 
ΘΙΟΏΘΤΗ,, ὈΘΒΟΠΟΘΙΒ ρϑββ8θηα ΗἾΓ ὅμοιος ποῦ 56] θπθη Ὀτσγδοῆυ- 

416 ΑΠ]ο Πρ Θ ἢ ἀδτ ῬΗΠΟΒΟΡΒΙΘ ἸΟΡΊΒΟΠΘΠ ΡΥΔΟΠΡΘΌΓΔΊΙΟΠ8. --- 
Ῥμϑά. 82 4. ---- τὰ γεώρια. οῃ λέγεται. Βδὶ ΤΠ οπι. Τοάθ ννὰγ 5. 
ΤΉ. τ σὺ αἴθ ὙΠ θυ μου βέ8]- οὗν 4 93}4016 α]ύ. Μιῦ ἀθυββί θη 
Ἰὰηρ' ἋΘΥ 'π| ῬΟΥΒΟΥΚΙΙΘΡΟ ΖΟΙ-  ΑΚΙΙΡΙΘ δηὐνοτγίθὺ οὐ 70 α. 
βϑτύθη ϑὐδα πη 50} 16 α]6 456. γικ. γνώμας, Ζατοϊκζὰ- 
ἘΠΗτΙοὨὐαπρ' ὑπ4 Βοίδδυϊραπρ' 465. Εἰῆσθη δυῦ νικῶντες γίκην γνω- 
Ῥοϊγᾶθιβ, γοη ῬοΥ. ἀἴ6 0116 η- μῶν. --- δἰ εἰδείης Ὡαβταΐατϊρ,, 
ἀπ ηρ’ ἄοτ Ἰδηρθῃ ΜδΌΘΙΗ ΠΘΤ. τη]ύ ἰθϊομὺ Ζὰ οτρἄπΖθπαθμι Ν8ΟΠ- 

6. τὰ δέ. ομπο ρτγᾶραγαύίνθ [ 58ύ2.---- ἁπάσας τὰς δυν.--εὰπα- 
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ἔπος εἰπεῖν ἁπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ὕφ᾽ αὑτῇ ἔχει. 
μέγα δὲ σοι τεκμήριον ἐρῶ πολλάκις γὰρ ἤδη ἔγωγε μετὰ 

--- 2 “-“΄Ὁἅ Ἁ Ν - 7 2 - 9 ᾿. ΄’ 

τοῦ ἀδελφοῦ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἑχατρῶν ξεἰςελϑὼν παρά 
τίνα τῶν καμνόντων οὐχὶ ἐϑέλοντα ἢ φάρμακον πιξῖν ἢ 

τεμεῖν ἢ καῦσαι παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ, οὐ δυναμένου τοῦ 

ἰατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐκ ἄλλῃ τέχνῃ ἢ τῇ ῥητορικῇ. 
Α ἃ Ὰ ΒῚ 2 ς΄ ΄4 19 , ς ἈΝ 77 ΝῚ 

φημὶ δὲ καὶ εἰς ττόλὲν ὅπτού βουλδι δλϑόντα ρητορικὸν ἄνδρα 
ΝΕ 3 ’ 9 ΄ "" , 3 2 ’ ὖν « 2 

καὶ ἑατρόν, δἰ δέοι λόγῳ διαγωνίζεσθαι ὃν ἔχκλησία ἢ ἐν 

ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὅππτότερον δεῖ «ἱρεϑῆναι ἑατρόν, οὐδαμοῦ ς 
ἂν φανῆναι τὸν ἑατρόν, ἀλλ᾽ αἱρεϑῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνα- 

τόν, εἰ βούλοιτο. καὶ εἰ πρὸς ἄλλον γὲ δημιουργὸν δντιναοῦν 
ἀγωνίζοιτο, πείσειεν ἂν αὑτὸν ἑλέσθαι ὃ δἠτορενος μᾶλλον 
ἤ ἄλλος ὁστισοῦν" οὐ "ὦ ἔστι περὶ ὅτου οὐκ ἂν πιϑανώ- 

τερον εἴποι ὃ ῥητορικὸς ἢ ἄλλος ὅστισοῦν τῶν δημιουργῶν 

ἐν πλήϑει. ἡ μὲν οὖν δύναμις τοσαύτη ἐστὶ καὶ τοιαύτη τῆς 
τέχνης δεῖ μέντοι, ὦ Σώκρατες, τῇ ῥητορικῇ χρῆσϑαι ὥσπερ 

ἕῳ» .27 ’ ΕῚ γ Ἁ Ἁ -- "72 ᾿ 2 , ΒῚ ΄ 

τῇ ἄλλῃ πάσῃ ἀγωνίᾳ. καὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἃ 
΄ ἫΝ ᾿ ΄ "Ὁ , ΄ Ψἷ᾿ 
ἕνεκα δεῖ πρὸς ἅπαντας χρῆσϑαι ἀνϑρώπους, ὅτι ἔμαϑε 
πυκτεύειν τὲ χαὶ παγχρατιάζειν καὶ ἕν ὅπλοις μάχεσϑαι, 
ὥστε κρείττων εἶναι καὶ φίλων καὶ ἐχϑρῶν᾽ οὐ τούτου ἕνεκα 
τοὺς φίλους δεῖ τὐπττεὺν οὐδὲ κεντεῖν τὲ καὶ ἀπτοκτιννύναι. 

οὐδέ γε μὰ Δία ἕάν τις εἰς παλαίστραν φοιτήσας, εὐ ἔχων 

τὸ σῶμα καὶ πυκτικὸς γενόμξνος, ἔπειτα τὸν πατέρα τύπτῃ 

σῶν τῶν τεχγῶν τὰς δυνάμεις, δεῖ μέντοι. ΤΙπὶ ΕἸυ85 ἀ6Γ Βδάθ 
815 416 Καῃδύ 8116ὁΥ Κιηβίθ. σομύα., ΒΙΘΥ δα δἰ πθη 461 οἱρϑηΐ- 

". μετὰ τῶν ἄλλων ἰατρ. Ὅετ ΠΟΉ6η Ε͵Δρ'6 ἔγοιημάθη Ραπκὺ 61η, 

ΑΤΟΚΟΙ, νγ86 11 γοη 8116π Αὐζίεσπ ΟΙΙΙ ΘΓ ἀδαυγο! Ὀΐϊβ5 6 ἢ ΤΉ1188, 

σοἸέθη 5011, νγὰβ Θοτρ'. βαρύ. --- (58 ΘΌ6π ὃπ 1[ῃπ ὨΔΟΠΠΟΥ 516} 

παρασχεῖν 485 ΒΠοἤσχιν ἴῃ 510ἢ α16 ὙΝΠΑΘΥ]Θρπρ:; Καϊρῦ. -- ὧσ- 
50 ΗΠ 16 55θηα τῖο 15 4, 80 ο. Ῥτού. πὲρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ. ἄλλη 
848; ἀδρδρδθη Αροὶ. 38 Ὁ σῖτά Κὐππηίθ ψ|6 47 Ἢ σοργδιοις 561. ᾿ 
85 ΗΘΗ͂. πἰπΖαρδΕιρΌ. ΤΏ οΟἢ βομοιηὐ 6. ἴῃ ἀοΥ Τηδύ, 8η- 

ΒΟΠΠΙΘΘΒΘΠα δὴ ἄρῃ Αὐβαγιοκ 
ἀγωγίζοιτο, 56ἴπ6 Κυπϑβὺ ψῖβ ἀϊ6 
ἘΤΙΒΌΚΕΙ 815 ἀγωγία, “ΟΌΘὶ 68 
ΠῸΡ ἘΠῚ 416 ΕΠ ΤΘ, ποῦ ὑπὶ 16 
ϑοῃ 6 Ζὰ ὑμὰη δῦ, ἀδτζΖυβίθ! ] θη. 

6, εἰπεῖν δυνατόν, νὶθ Ῥγοίδρ'. 
929, ρ΄ υγοη]10}) λέγειν. ---- μὴ 
ὑπαρχ. μή 815 Βοβύδηαι 61} ΘΙΠ68 
ΑἸβιονὑββαύζεβ (παρέδοσαν ἐπὶ 
τῷ μὴ χρῆσϑαι ὑπάρχοντας). --- 
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καὶ τὴν μητέρα ἢ ἄλλον τινὰ τῶν οἰκείων ἢ τῶν φίλων, οὐ 
τούτου ἕνεκα δεῖ τοὺς παιδοτρίβας καὶ τοὺς ἔν τοῖς ὅπλοις 

διδάσκοντας μάχεσθαι μισεῖν τὲ καὶ ἐχβάλλειν ἐκ τῶν ττό- 
λεων. ἔχεδῖνον μὲν γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίως χρῆσϑαι 

τούτοις πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἀδικοῦντας, ἀμυνομέ- 

407 γνοὺς, μὴ ὑπάρχοντας" οἱ δὲ μεταστρέψαντες χρῶνται τῇ 

ἐσχύϊ καὶ τῇ τέχνῃ οὐκ ὀρϑῶς. οὔκουν οἱ διδάξαντες ττονηροί, 
οὐδὲ ἣ τέχνη οὔτε αἰτία οὔτε πονηρὰ τούτου ἕνεκά ἔστιν, 
32 9 « Ν ’ Ε] 2 - «ς ΔῊΝ Ἀ ΄ Ν᾿ 
ἀλλ᾽ οἱ μὴ χρώμενοι, οἶμαι, ὀρϑῶς. ὃ αὐτὸς δὴ λόγος καὶ 

περὶ τῆς ῥητορικῆς. δυνατὸς μὲν γὰρ πρὸς ἅπαντάς ἔστιν 

[-5] 

ὃ ῥήτωρ: καὶ περὶ παντὸς λέγειν, ὥστε πιϑανώτερος εἶναι ἐν 
τοῖς πλήϑεσιν ἔμβραχυ περὶ ὅτου ἂν βούληται ἀλλ᾽ οὐδέν 

ν τὸ μᾶλλον τούτου ἕνεκα δεῖ οὔτε τοὺς ἰατροὺς τὴν δόξαν 

ἀφαιρεῖσθαι, ὅτε δύναιτο ἂν τοῦτο ποιῆσαι, οὔτε τοὺς ἄλ- 

λους δημιουργούς, ἀλλὰ δικαίως καὶ τῇ ῥητορικῇ χρῆσϑαι, 

ὥσπερ καὶ τῇ ἀγωνίᾳ. ξὰν δέ, οἶμαι, ῥδητορικὸς γενόμενός 
τίς κἄτα ταύτῃ τῇ δυνάμει καὶ τῇ τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν δε- 

δάξαντα δεῖ μισεῖν τὲ καὶ ἐκβάλλειν ὃκ τῶν πόλεων. κεῖνος 

ο μὲν γὰρ ἐπὶ δικαίᾳ χρείᾳ παρέδωκεν, ὃ δ᾽ ἐναντίως χρῆται. 

τὸν οὖν οὐκ ὀρϑῶς χρώμενον μισεῖν δίκαιον καὶ ἐκβάλλειν 
καὶ ἀπτοχτιννύναι, ἀλλ᾽ οὐ τὸν διδάξαντα. 

« 13. ΣΩ. Οἶμαι, ὦ Γοργία, καὶ σὲ ἔμπειρον εἴναι πολ- 
᾿ ῶν λόγων καὶ καϑεωρακέναι ἕν αὐτοῖς τὸ τοιόνδε, ὅτι οὐ 

45 7}. κἄτα (κάπειτα) ἴὰτ εἶτα 1 ὃ. Ὑιάουθραπρ ἀυτοι Ααΐζοίρσαησ 
(ἔπειτα), α]5 ρίεπρϑ γένηται γοτ- ᾿ 465 ὙΊἀοΙΒρυΆ 5. 8) πο Ῥθσϑῦπ- 
Π6ῦ. Ῥμδοά. 90 ἢ. 98 ο. Χοη. | ̓ ἰομθη Βριμθσκαηρθῃ δου ἄθη Ζτθοκ 
γι. 4, 3,14. Μεπ. 1,1, ὅ. | 646 Υ τ ]ββθηβοβδ ΠΟ πθὰ. ὙΙά6116- 
Ατϊβίορῃ. Ανὐ. 614. 1464. εἶτα συπρ σίγα δὰβ ἄθπι Βίβῃθυίρθῃ ἀδβ 
(απὰ ἔπειτα) Καὰρν δὰοὴ δὴ , ΕτρθΡηΐβ5 ρθζορθμῃ, 4885 ἀθν ΠΗ ϑίου 
γΘῚΡ. Ππίΐω 8π πιηᾷ εοἱρποῦ 510} 1 πμνιββθπα πύθῃ [ὐπ]ββθπάθῃ 86 .ῃ6 
θΘβοπμάθιβ Ζαπὶ ΟΥ ΤΕ ἀ6Γ 1πη-  Μοίπαπρ 56] 8ὺύ δομυθυβύδηα! θη 
ΘΟΠΒΘΑΆ.ΘΠΗΖ. --- οὐ τὸν διδ. δεῖ , σοροπᾶθου ἀυγοῦ ὕοττθάσπρ ἀ. ἢ. 

μισεῖν. Ὄϊο86. Αὐβέμησιηρ' 465 ἄυτοι ἀθη Ὀ]Οββ6η ΒΟΠθη ἀ685 ὙΝ18- 
α. ἥπαάϑύ δι δυΐ ἀ85 οι] - 5608 ἀυτοῃζαβούζθῃ πὶ δίδηαθ ἰδύ. 

ΠΙ55 465 5ΟΚΓΙ. Ζὰ ΑἸΚΙΡΙΔα 65 ἀπὰ 457 ς. χαϑορῶν τοτι οὔδπ πο- 

Καὶ 85 Απυ θπαθῃρ'. ᾿ 80, ἀπ ον ἀθουβι σΒΌ]ΠΙοἢ, πὶ ἀθαῦ- 
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ῥαδίως δύνανται περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσι διαλέγεσθαι δι- 
ορισάμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ μαϑόντες καὶ διδάξαντες ἕαυ- 

τοὺς οὕτω διαλύεσθαι τὰς συνουσίας, ἀλλ᾽ ἐὰν περί του 

ἀμφισβητήσωσι καὶ μὴ φῇ ὃ ἕτερος τὸν ἕτερον ὀρϑῶς λέγειν 
ἢ μὴ σαφῶς, χαλεπαίνουσί τὲ καὶ κατὰ φϑόνον οἴονται 

τὸν ἑαυτῶν λέγειν, φιλονεικοῦντας ἀλλ᾽ οὐ ζητοῦντας τὸ 

προκείμενον ὃν τῷ λόγῳ᾽ καὶ ἕνιοί γε τελευτῶντες αἴσχιστα 
ἀπαλλάττονται, λοιδορηϑέντες τὲ καὶ εἰπτόντες καὶ ἀκούσαν- 

τὲς περὶ σφῶν αὐτῶν τοιαῦτα, οἷα καὶ τοὺς παρόντας ἄχ- 

ϑεσϑαι ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν, ὅτι τοιούτων ἀνϑρώπων ἠξίωσαν 
ἀκροαταὶ γενέσθαι. τοῦ δὴ ἕνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι νῦν ἐμοὲ 
δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ ἀκόλουθα λέγειν οὐδὲ σύμφωνα οἷς τὸ 

πρῶτον ἔλεγες περὶ τῆς ῥητορικῆς. φοβοῦμαι οὖν διξλέγχειν 
σε, μή μὲ ὑπολάβης οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονεικοῦντα λέγειν 
τοῦ καταφανὲς γενέσθαι, ἀλλὰ πρὸς σέ. ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν καὶ 
σὺ εἰ τῶν ἀνθρώπων ὥνττερ καὶ ἐγώ, ἡδέως ἄν σὲ διερωτῴην 
εὖ δὲ μή, ξἑῴην ἄν. ἐγὼ δὲ τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως μὲν ἂν 

ἐλεγχϑέντων, εἴ τε μὴ ἀληϑὲς λέγω, ἡδέως δ᾽ ἂν ἐλεγξάντων, 

εἴ τίς τί μὴ ἀληϑὲς λέγοι, οὐκ ἀηδέστερον μέντ᾽ ἂν ἐλξγ- 

χϑέντων ἢ ξλεγξαντων᾽ μεῖζον γὰρ αὐτὸ ἀγαϑὸν ἡγοῦμαι, 

6. φοβοῦμαι, νἷε δδ ο αἰσχύ- 
γεσϑαι,, ταϊῦ ΤΠ ΠΙΟΥ, συμ ἀ6Γ 
ΒΟΡΎΠ 65 δίχα 65, Ὀρ  ποιρύ- 
561η5 ἀατὶπ ΠΘρϑ. --- πρὸς τὸ πρ. 

ΠΟἤΘΙ ἀπά ἸοΘΙομύθιῃ [Ππύρυβομϑὶ- | 

φίλον. οἷπὶ ΕἸΡΕΥ ἔτ 416 ὅθ ἢ, 

ἄἀθῃ ὑπὰ ΒΤΚΘΠΠΘη 4685 ἘἸΠΖΘΙΠΘΗ. 
- περὶ ὧν Ξεπερὶ τούτων, περὶ 
ὦν. 5. 12 Ὁ. 

4. ἄχϑεσϑαι ὑπὲρ σφῶν, ἄθοτ 
510 56]050"“, δἰρθη 0 , ΠΠ͵ΘΥ 
561 08ὺ σεροη“, ἰπάθπιὶ ὑπέρ ἄθῃη 
ΒΟΥ ΘΟΡΎΩΠΑ ΖΌΠ ΑΤΡΌΤΗ, ἀ6 1 ἴῃ 
1ΏΠ6η ββὶ δῦ Πιορό, θΘΖϑ σμπθύ. 
ΑΤΙΒΊΟΡΗΕ. [γ5. 10 πόλλ᾽ ὑπὲρ 
ἡμῶν ἄχϑομαι. (ἃ πάθ18 ΑΡοὶ. 
288 Μέλητος ὑ ὑπὲρ τῶν ποιητῶν 4568. εἴ τι λέγω. Τ)5 δ Β]6οί 
ἀχϑόμεγος, ἵπιὶ Νθτηθη, 815 61- [ο]ρὺ (ἄθπη δ΄'ππθ ἀπᾶ ἀθπὶ Ῥετ- 
ὑτθίθυ ἀ6Υ ΠΙΘηΐου). ΘΓ θοὶ βοπθηρθρθηβδίζθ ρΈ ρθη λέγοι ρῈ- 
ἄχϑ. σον μη] 1 Π6 εν θΘΖϑίοη- Ο πη855) πίομὺ ἄθπι Ῥ]ΌΓΆ] τίνων, 
ποῦ 65 815 ἰῇ Ὑ0Π 8|15856η ΠΟΙ ΒΟΠάΘΙΠ ἀθπὶ ἐγώ. ΠΕ Μοάι8- 
Εὐτθρύθβ. | Ὀπύο βοἸϑα (λέγω, λέγοι) ἰδὺ θ6- 

τθοβ δ θ ΒΒ δ 516 γϑῦβθ8- 
56.“ πρὸς Ὀ6Ζ. ἀ16 ΕἰομἑαΠρ' δὰ! 
Θύνγᾶ 8. Βερ. 998 φιλογεικεῖν πρὸς 
τὸ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον (ἀοτ- 
56106 Αὐϑάτποὶς ομπ6 πρός Ρτού. 
960 6); ῬΒΠ6Ό. 14 ο. 80 Ὁ. 

᾿᾿4δ8 
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ὅσῳπερ μεῖζον ἀγαϑόν ἔστιν αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ τοῦ 
μεγίστου ἢ ἄλλον ἀπαλλάξαι. οὐδὲν γὰρ οἶμαι τοσοῦτον 
κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα ψευδὴς ττερὶ ὧν τυγχάνει 

γῦν ἡμῖν ὃ λόγος ὦν. εἰ μὲν οὖν καὶ σὺ φὴς τοιοῦτος εἴναι, 

διαλεγώμεϑα. εἰ δὲ καὶ δοκεῖ χρῆναι ξᾶν, ἐῶμεν ἤδη χαίρειν 
καὶ διαλύωμεν τὸν Ὁ γϑοι 

ΤΓΟΡ. ᾿Δἀλλὰ φημὶ μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς 
τοιοῦτος εἶναι οἷον σὺ ὑφηγεῖ᾽ ἔσως μέντοι χρῆτ ἑνγοξῖν καὶ 
τὸ τῶν παρόντων. πάλαι γάρ τοι, πρὶν καὶ ὑμᾶς ἐλϑεῖν, 
ἐγὼ τοῖς παροῦσι πολλὰ ἐπεδειξάμην, καὶ νῦν ἴσως πόρρω 

᾿ἀποτενοῦμεν, ἣν διαλεγῴμεϑα. σκοττεῖν οὖν χρὴ καὶ τὸ τού- 
τῶν, μή τίνας αὐτῶν κατέχομεν βουλομένους τι καὶ ἄλλο 

πράττειν. 

18.0. ΧΑ]. Τοῦ μὲν ϑορύβου, ὦ Γοργία τε καὶ Σώκρα- 
τὲς, αὐτοὶ ἀκούετε τούτων τῶν ἀνδρῶν, βουλομένων ἀκούειν, 

ξάν τί λέγητε᾽ ἐμοὶ δ᾽ οὖν καὶ αὐτῷ μὴ γένοιτο τοσαύτη 
ἀσχολία, ὥστε τοιούτων λόγων καὶ οὕτω λεγομένων ἀφεμένῳ 

προὐργιαίτερόν τι γενέσϑαι ἄλλο πράττειν. 
ΚΑ. Νὴ τοὺς ϑεούς, ὦ Χαιρεφῶν, καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς 

ἀθαυΐδδπι. --- κακοῦ τοῦ μεγίστου. 
κακοῦ οἴπο Αἀ]θοῦν τνυῦταδ [κοὶ- 
ΠΟΘΙ ΑΤΌΪΚ6Ι] Πα Όθη; τοῦ μέγ. ξο]ού 
8.15 ΑΡΡοβιίοη 80}. 

".ὑπϑρὶ τῶν κοτε λοι θ. 12. Ὁ. 
1055 ἃῃ 416 ΕΥἂρ6 π8ὸὴ ἀθῃ ΥΥ ὁ- 
560 ἀογΥ Πού. 51:0 ἢ {16 θυ ΕΤρθη 
Ἰκηϊρίθη., ἀδυ Ὁ Ὶ δῦ ΟῚ. 510} 
568 0η 7οὑζὺ [Κ]81. -- εἰ δὲ καὶ δοκεῖ 
9 ΘΠΠ, ψν 88 78 8 Ὁ 6 ἢ τη δ 16} 

1ϑ οἵο. “ --- οἷον ᾿ὑφηγεῖξεε οἷον 

(ψυδ] 61) ὑφηγούμεγος (δ 4) 
λέγεις. --- πόρρω ἀποτεγοῦμεν 
ΔΌΒοΙαύ, 16 τού. 5929. Ἰοο}} δύ 

ΔΌ0ἢ ἀἴ6 ΒπράπΖαπρ' τὸν λόγον 
οὔθ τὸ διαλέγεσθαι πιομὺ Πᾶτί, 
Υγρ]. 6 6. 66. 

’ , ’ 

σ, μὴ τιγὰς κατέχομεγ. μὴ 

βύαίυ δἰ ἴῃ ἀο1 ἱπαϊτθοίθῃ ΕΤΔΡῸ, 
611 ἴῃ σκοπεῖν ἀ6Υ ΒΕρΤΠ 468 
Ἐϊτομύθπϑβ πιϊύ Θπ ]ύθῃ 1βύ. {1011- 
σΘη8 ΥΕΙΡῚ. 12 4 Απμδπρ,. --- ϑό- 
ουβος βουλομένων »6Υ ᾿Ιδαίθ 
ὙΥυΠ 56“. ϑορυβ. ὈΘΖϑιμποῦ Βοἱ- 
Ὰ}15- 6 ΜΙ554]1Θη5ΖθΊοΠθη. 

ἃ. καὶ μέν --- μήν. 92 6. --- οὐκ 
οἶδ᾽ εἰ. Τὴ) ον Οτίθομθ ἴῃ 80]- 
ΘΠ θη ΕὙΔρ' θη α16 τϑῖηθ [Πρ 58- 
Ποῦ Δ Βρτιοηύ, 50 Πᾶπρῦ 685 ΥῸΠ] 
Ζιυβδιμπη θη δ πρ᾽ ἃ, ΟὉ α16 ΕΤΔρΡ'Θ 
ἄδθπη Ομαυδκύθυ οι {ΠΠρ᾿Θυν 58 610 
θ6 δ] ύθη 5011, 16 62 6, οὐθῃ ἴῃ 

6] θη 46 πὶ Οὐδ᾽ ΥΘΙΓΠΘΙΠΘΠ6Π) 
ΘΙΏΠΘ Ζὰ γϑυβύθῃθῃ 1580. ΗΙΘΓ δύ 
65 ΞξΞ λατια οοο αὐ ἤο, ΘΌΘη80 

ϑγηρ. 216 6. Χοπ. Αμδ0.1, ὃ, 5. 
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πολλοῖς ἤδη λόγοις τταραγενόμενος οὐκ οἶδ᾽ εἰ πώποτε ἥσϑην 

οὕτως ὥσττξερ νυνί ὥστ᾽ ἔμοιγε, κἂν τὴν ἡμέραν ὅλην 
δϑέλητε διαλέγεσθαι, χαριεῖσϑε. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Καλλίκλεις, τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν κωλύει, 

δίττερ ἐϑέλει Γοργίας. 

ΓῸΡ. Αἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες, γίγνεται ἐμέ 

γε μὴ ἐϑέλειν, αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν ὅ τι τις βουλε- 

ται. ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ τουτοισί, διαλέγου τὲ καὶ ἐρώτα ὅ τι ς 
βούλει. 

ΣΩ. [Ἄκουε δή, ὦ Γοργία, ἃ ϑαυμάζω ἐν τοῖς λεγομένοις 
ὑπὸ σοῦ" ἴσως γάρ τοι σοῦ ὀρϑῶς λέγοντος ἐγὼ οὐκ ὀρϑῶς 
ὑπολαμβάνω. ῥητορικὸν φῆὴς ποιεῖν οἷός τ᾽ εἶναι, ἐάν τίς 

βούληται παρὰ σοῦ μανϑανειν; 

ΤΟῸΡ. Ναί... 

ΣΩ. Οὐκοῦν περὶ πάντων ὥστ᾽ ἕν ὄχλῳ πιϑανὸν δῖναι, 

οὐ διδάσκοντα ἀλλὰ πείϑοντα: 

ΓΟΡ. Πάνυ μὲν οὖν. ιν 459 

ΟΣΩ. ἜἜλεγές τοῦ νῦν δὴ ὅτι καὶ περὲ τοῦ ὑγιξινοῦ τοῦ 

ἑατροῦ πιϑανώτερος ἕσται ὃ ῥήτωρ. 
ΓΟῸΡ. Καὶ γὰρ ἔλεγον, ἕν γε ὄχλῳ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ ὃν ὄχλῳ τοῦτό ἔστιν, ὃν τοῖς μὴ ξἰδόσιν; 

οὐ γὰρ δήπου ἕν γὲ τοῖς εἰδόσι τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος 
ἔσται. 

ΓΟΡ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. Οὐκοῦν εἴπερ τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος ἔσται, τοῦ 

εἰδότος πιϑανώτερος γίγνεται: 

ΓΟΡ. Πανυ γε. 

ΣΩ. Οὐκ ἰατρός γε ὥν᾽ ἢ γάρ: 

Ογτ.1,6,41. Ῥαρθρθη Ξελαμθὰ ἰᾶβδύ Βοβίδύιραπρ' δυννασίθῃ. --- 
ϑοῖο απ Ογτ. 8, 4, 16. νοιρ]. τίς μὴ εἰδόσι δδύτδούον Οδἰξιιηρ- 
οἰδὲν εἰ 92 6. ᾿ ὈΘρτΠῦ, ἀδρθρθη ὁ οὐκ εἰδώς 8.15 

6. περὶ πάντων τυῖϊῦ πιϑαγὸν ΘΟΠοΓ ίθυ ΕΔ]]: μοὶ μὴ ἰατρός (Ὁ) 
εἶναι σὰ νϑυθὶπάθῃ. ᾿ ἀραυΐοῦ μή δἃυΐξ εἰποπ ᾿γρούμουϊ- 

459, ἔλεγές τοι. , α βαρ οβί πο ὦ 
ἄσο}ι“. 16 γὙϑυβίομοσπάθ Ραγθκο] ὦ 
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ΓῸΡ. Ναί. 

ΣΩ. Ὁ δὲ μὴ ἰατρός γε δήπου ἀνεπιστήμων ὧν ὃ ἰατρὸς 
ἐπιστήμων. 

ΓΟΡ. Δῆλον ὅτι. 

ΣΩ. Ὁ οὐκ εἰδὼς ἄρα τοῦ εἰδότος ἕν οὐκ εἰδόσι πιϑανώ- 

τξρος ἔσται, ὅταν ὃ ῥήτωρ τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος ἢ. τοῦτο 
συμβαίνξι ἢ ἄλλο τι: 

ΓΟΡ. Τοῦτο ἐνταῦϑαά γε συμβαίνει. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ περὲ τὰς ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὡςαύτως 

ἔχει ὃ ῥήτωρ καὶ ἢ ῥητορική᾽ αὐτὰ μὲν τὰ πράγματα οὐδὲν 
δεῖ αὐτὴν εἰδέναι ὅτεως ἔχει, μηχανὴν δὲ τίνα πειϑοῦς εὗ- 

ρηκέναι, ὥστε φαίνεσθαι τοῖς οὐκ εἰδόσι μᾶλλον εἰδέναι τῶν 
εἰδότων. 

14. ΤΙῸΡ. Οὐκοῦν πολλὴ ῥᾳστώνη, ὦ Σώκρατες, γίγνε- 
ται, μὴ μαϑόντα τὰς ἄλλας τέχνος, ἀλλὰ μίαν ταύτην, 

μηδὲν ἐλαττοῦσϑαε τῶν δημιουργῶν; 
. ΣΩ. Εἰ μὲν ἐλαττοῦται ἢ μὴ ἐλαττοῦται ὃ ῥήτωρ τῶν 
ἄλλων διὰ τὸ οὕτως ἔχειν, αὐτίκα ἐπισχειψνόμεϑα, ξάν τί 
ἡμῖν πρὸς λόγον 7 νῦν δὲ τόδε πρότερον σχεψώμεϑα᾽". ρα 
τυγχάνει περὲ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον καὶ τὸ αἰσχρὸν καὶ 
τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν οὕτως ἔχων ὃ ῥητορικὸς ὡς 
περὲ τὸ ὑγιξινὸν καὶ περὶ τὰ ἄλλα ὧν αἱ ἄλλαι τέχναι, αὐτὰ. 
μὲν οὐκ εἰδώς, τί ἀγαθὸν ἢ τί κακόν ἔστιν ἢ τί καλὸν ἢ τί 

αἰσχρὸν ἢ δίκφιον ἢ ἄδικον, τεδξιϑὼ δὲ τειδρὲ αὐτῶν μεμηχα- 

νημένος, ὥστε δοκεῖν εἰδέναι οὐκ εἰδὼς ἐν οὐκ εἰδόσι μᾶλλον 

ΞΟΠ] Ἰοἤθη, Ὀ]Οπάθηάθῃ ΟΠ ρ1η- 

νοι οιὺ [6 }]0. 

- ’ . 

Ὁ. δγταῦϑα γε. ΤϊΘ ΕΟΙρΘταπρ᾽ ᾿ς 
ΒΟΠοὶπῦὺ 1ΠΠ δὐαύζιρ' ΖῈ ΙΔ ΟΠΘΗ, 
ΘΒΒΘΡΘΠ ΕΙ γΘΙΐθγθη Ο(οη86- 
αΌΘΏΖΘη ἀυγοἢ ΒΟΒΟ γδπΚιιηρ' δυιῖ 
σἸ 656 ἢ ΘΙΠΖΟΙΠΘη ΒᾺ]] Ζὰ οπΐ- 
ΘΘ ἢ θη βυσῃύ. ὙΥ16 1Π1ὲ 165 πιοῃύ 
ϑο]!ηρὺ, βομ]ᾶρο οσ πὶὺ οὐκοῦν 
πολλὴ ῥᾳστώνη κ.τ. λ. οἰπθη 8η- 
ἀοτη ΤῸ 8η, Ζοὶρύ ΔΌΘΥ ΠῸΪ, ὙῚ6 

ΒΘΠΥ 65. 1ῃπ|Δ δὴ ἄδριῃ Οδ ἢ] ΓΙ 

ἀἃ5 [0π5100Π10ὴ6 ἀ6Υ ἀην ]556}- 

Ὁ) Τομμοοῦ ἐογάογὺ (ΟΥρΊἃΒ γΟΠῚ 
ἩΠοίοΥ -α16 Κα ρηὐ 55 ἀ65 ἀρυθο θῃ, 

τηϑοηῦ 51 οἢ. Δ ΘΒ ῃὶσ, 41656 Κὶ Θηπύ- 

ὨἾ55 ΘΙ σα Υίηρσθη, ἀπα οἹθὺ Ζα, δ 85 

ἀ θυ) θηΐρ 6, ΘΙΟΠΘΥ 485 αθυθοῆίθ ρ6- 
Ἰοσηὺ μαῦ, Δ. 0}} σουθοῃῦ ἰδῦ υπᾷ ποίἢ- 

ΘΠ ]ρ᾽ ̓ τητ] 6 Υ σοὺ μδηδο]ύ, 
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τοῦ εἰδότος; ἢ ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ δεῖ προεπιστάμενον ταῦτα 

ἀφικέσθαι παρὰ σὲ τὸν μέλλοντα μαϑήσεσϑαι τὴν ῥδητορι- 
κήν; εἰ δὲ μή, σὺ ὃ τῆς ῥητορικῆς διδάσκαλος τούτων μὲν 

οὐδὲν διδάξεις τὸν ἀφικνούμενον, οὐ γὰρ σὸν ἔργον, ττοιήσεις 

δ᾽ ὃν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι αὐτὸν τὰ τοιαῦτα οὐκ 

εἰδότα καὶ δοκεῖν ἀγαθὸν εἶναι οὐκ ὄντα: ἢ τὸ παράτταν 
οὐχ οἷός τὲ ἔσει διδάξαι αὐτὸν τὴν ῥητορικήν, ξὰν μὴ προ- 

εἰδῇ ττερὲὶ τούτων τὴν ἀλήϑειαν; ἢ πῶς τὰ τοιαῦτα ἔχει, ὦ 

Γοργία; καὶ πρὸς Διός, ὥσπερ ἄρτι εἴχεες, ἀποκαλύιψας τῆς 

ῥητορικῆς εἰπὲ τίς ποϑ᾽ ἡ δύναμίς ἔστιν. 
ΓΟΡ. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ μὲν οἶμαι, ὦ Σώκρατες, ἐὰν τύχῃ μὴ 

εἰδώς, καὶ ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μαϑήσεται. 
ΣΩ. Ἔχε δή καλῶς γὰρ 'λέγεις. ἐάνπερ ῥητορικὸν σύ 

(φ 2 ’ 3 Α 2.9“ Α , Ἁ ᾿ 3 

τίνα ποίησης, ἀνάγκη αὑτὸν εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα 

ἤτοι πρότερόν γε ἢ ὕστερον μαϑόντα παρὰ σοῦ. 
ΓΟΡ. Πανυ γε. 

459 ἅ. 6. εἰ δὲ μή ογρᾶῃζο ὃ ἴ  σηϊροηῦ Ὁ) οὔοτ σἱγὰ οὐ ἅθου- 
προεπιστάμενον ἀφικέσϑαι. --- "τ Βδαρύ ΒΙθΖα ραν πἰομύ 'πὶ δίδηάθ 
ἤ πῶς --- ἔχει ἰδοὺ Θεροηΐγαρθ ᾿ βεὶπ  ΠΙΘβεῖ Ἰοζίθγ ΕΔ]] ἐλ μσὺ 
σθρθῃ 8116 γουῃορθῃθπάθῃ Ετδ- ὙΙΘΟΥ ἀδγδα ΖΌΤΙΙΟΙΚ, 8.55 ΘΓ 
ΒΘ ΖΒΔΙΠΊΘ ΠΡ ΘΠΟΠΊΠΊΘΗ. 1)16886 ) ΒΟΒΙΠΘΥ αἸθ5 65 ὙΥΊΒΒΘη 5100 8η- 
ὈΠᾺΘΗη βοΙρσοπᾶθ. ἈΘΙΠ6: ΙΠ155 ΠΟΥ  ἀοΥΒ ΟΠ ΠΟΙ Ζὰ ΠΟΙ]Θη ΠΆΡ6. 
ΠΠούου οἷ ὙΥΊβ56η σοὺ Πθομύ 460. ἄρτι, ἢ 55..Ἀ-- 
ἀπα [Πγϑολνῦ πιο ΠΆΌΘη ΟΟΘΓ ἔχε δή. 90 ΗΕ Ἶξε πόοῖ ἄας Ιοἶκ8]6 

μι ΌΘι ἢ ἴπ οὐ βέθση ΕΔ116 Ὀθαδγ β Αάγορ αὐτοῦ ᾿ἈἰπΖαρ ΡΠ ρῚ, 0] 
65 πΙοηΐβ νι θβ, τὴ Ζυγθιύθη Βενγοὶβ, 4855 ἔχε ἱπυγδ ηβ Εν Ζὰ 

| 

ἔγαρὺ 581018: Πη88 Ὅ6Υ ΒΟΠΒΠΠΟΙ 1 βῃββθη ἰδὲ τος Πμ810}“ --- ποιήσῃς 
ἀ6τ ΤΠ οὐ ΤΙ ἀ165685 ΨΥ ΊΒΒΘῺ 56 ΠῸ πη Ορῃ]αποῦίν (απα Ορίδεϊν) 465 Αου. 

ΤΙ ΟΣ] ΏΡ θη ΟὐΘΙ πιο ὃ 126 [ῃῃ Ὠνυροίμοῦ. ϑαύσε δπύβρυιομί 
οὐβύθυθ ΕΔ]] Ὀυϑαοῃὺ υίθαθι Κθίηθ ἤρῃῃ Ἰαίθίη. ξαίατ. οχϑοῖ., ὑγθῃΠ 

γγθ ύθσθ ΑΒ σα Πρ᾽, 1πὶ Ζυ ΘΙ ύθ π᾿ (6. Ηδαυρίβαῦ Θύνγαϑ Ζυκίπ!ρος 
ἀαρθρθη ἔταρὺ 510}}8: ἃ) Ὑῖγά μοχοίομπθί. ἀνάγκη εἰδέναι Κδπη 
ΟΟΥ 1 ΘΉΤΟΥ (ΟὈΡΊΘΙΟΙ ΘΥ ἀδ ΖῈ [Π| 
ϑίϑηαο τυᾶᾷτθ) 65. πιομύ ΕΓ 56 1}6 
Αὐΐραθο μα] ύθη ἄρῃ ΒΟ α]6Γ ἀ16- 
5685 ὙΥΊ556 ὈΘΙΖΕΡΓΙΠΡ ΘΗ, ΞΟΠ 61 
Β16} τὖ ἀ6Γ ΜΙ ΠΘΙΙὰηρ' ἀ68 
ΘΟΠΘΙη5 γοῃ ἄϊθϑϑιη ὙΥΊΒ56η Ρ6- 

ἄδη. --- ἦτοι ---- ἧ. ἀυτοι τοι πυϊτὰ 
τοϊῦ Ζυνυβιομῦ ρο] θη ρϑιηδοῇύ, 
ἀδ55 ἀἄοοῖ πούμυνθπαιρ' ἀδ5. 61Π6 
Οὐϑὺ ϑηᾶθσθ βἰαύςἢ πάθῃ πιϊΐΐ558. 

ῬΙαύουβ Οαουρίαβ στοῦ Κγδύζ. 9 

400 

ΔΌοΥ ΞΞ- εἴσεται ὈεοιΓαοπύοθὶ γ61- 
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ν ΣΩ. Τί οὖν; ὃ τὰ τεκτονικὰ μεμαϑηκὼς τεχτονικός, ἢ οὔ; 

ΤῸΡ. . Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὃ τὰ μουσικὰ μουσικός; 

ΓῸΡ. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ ὃ τὰ ἰατρικὰ ἐατρικός, καὶ τἄλλα οὕτω κατὰ τὸν 
αὐτὸν λόγον, ὃ μεμαϑηκὼς ϑκαστα τοιοῦτός ἐστιν οἷον ἧ 

ἐπιστήμη ἕκαστον ἀπεργάζεται; 
ΓΟΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον χαὶ ὃ τὰ δίκαια 

μεμαϑηκὼς δίκαιος: 

ΓΟΡ. Πάντως δήπου. 
ΣΩ. Ὁ δὲ δίκαιος δίκαιά που πράττει. 
ΓΟΡ. Ναί. 

ο Σῴ. Οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ῥητορικὸν δίκαιον εἶναι, τὸν δὲ 

δίκαιον βούλεσθαι δίκαια πράττειν: 
ΓΟΡ. Φαίνεταί γε. 

ΣΩ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὅ γε δίκαιος ἀδικδῖν. 
ΓΟΡ. “Δἀναγκῆη. 

ΣΩ. Τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγκη ἔχ τοῦ λόγου δίκαιον εἶναι. 
ΤῸΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὃ ῥητορικὸς ἀδικξδῖν. 
ΓΟΡ. Οὐ φαίνεταί γξ. 

15, ΣΩ. Μέμνησαι οὖν λέγων ὀλίγῳ πρότερον, ὅτι οὐ 

ν. ὁ τὰ δίκαια μεμαϑηκὼς 
δίκαιος. Μοταιιβρθβδούζο ἰδὲ ὨΙΟΥ͂ 
ἀθγ σόοη Ατιβϑίοίθὶθβ τῷ ΒΠϑομύ 
Ῥοβίγιἐθη6 βοΚαύιβοῃο δαύζ, 48.855 

α1Ἰ6 Τυροπα οἷη 1586 η δῦ, ἀπᾶ 

Ἐπὶ 485 Ζιιροβίδ 155 465 ΟΟΤΡρ,. 
Ζα Θ΄ Π 61] γ ΟΠ] ΟΠ] ΠΊΘΠΘἢ ΠΘΟἢ ΘΓ 
πϑρ δύνῃ ΨΊΙΘ Π86ἢ ἀ6Γ ῬΟΒ.Όγ 6 Π 
δϑιέρ ἢϊη Ζὰ 8 ἢ 6. ΑἸ ΌΠαΙ Το πα 

ἰδὺ οἰ ρϑῃθ! ἢ. ΠῸΤ ον δαύζΖ: τὸν 
ἄδ55 διι59 ἄθιὴ γι55θη ἄοὺ ὙΥ1116 

πα 465 ΗΔ Ππ46]η ἀ6Υ Μοηβοἤθη 

τηϊῦ Νοίννο πα! ρ κοῦ Πού οσρ ἢ ύ, 
γ6]. Ηοτεῦ. Εν. 1, 18, 100. 

6. οὐδέποτε ἄρα Ὀὶ5 οὐ φαίργε- 
ταί γε Ξο!οῖπῦ θαυ τ] ἢ. 168 
ΤΟΙΟ αὶ ὩΌΘΥ πιομῦ πη α16 γοτίθ 

ΓΤ ἀποομῦ Ζὰ οὐκ] ἅτοπ ; ΘΟΚΥ. 

ὑπ 50 Ζὰ 5ᾶρθη οἷπ ἴ7011ρ68, 

δὲ ῥητ. ---- εἶναι. ΑΒΘ’ ἀδἃ 6Γ ΖΓ 
Γοττ 6 ]|] 6 Οὐ Πρ κοι 4685 πορἃ- 
{ἰγθη ΒΟΉ] 5565 αἱθηῦ, ἰδὺ α16856 

ὙΥΙΘ θυ Πο]πηρ᾽ ποὺ βιδτοπα, 

6) Νὰμ Παῦ δθ8ν α. πμου θἰπθῃ 
ΜΙ ΥΔΆΟἢ ἀογ ἈΠ οίοσυικ ἃ15 πη ρ] 0 ἢ 

ῬαζΖϑίοῃηθῦ. "Π16 Ἰ)οἤηϊθίοη ἸοΙα θοῦ 

4,150 8 ἄθπὶ Ιου ΡΥ ἢ, ἀδ 85 αἴθ 

ἘἩΒοίουκΚ 4185 ἀϊθ ὙΥ βοηθοί 465 
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δεῖ τοῖς τταιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν οὐδ᾽ ἐκβάλλειν ὃκ τῶν ττόλεων, 
ἐὰν ὃ πύχτης τῇ πυκτικῇ χρῆταί τε καὶ ἀδικῇ; ὡσαύτως δὲ 
οὕτω καὶ ἐὰν ὃ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ ἀδίκως χρῆται, μὴ τῷ 
διδάξαντι ἐγκαλεῖν μηδὲ ἐξελαύνειν ὃκ τῆς πόλεως, ἀλλὰ τῷ 

ἀδικοῦντε καὶ οὐκ ὀρϑῶς χρωμένῳ τῇ ῥητορικῇ; ἐρρήϑη 
ταῦτα ἢ οὔ: 

ΤΓΟΡ. Ἐρρήϑη. 

ΣΩ. Νῦν δέ γε ὃ αὐτὸς οὗτος φαένεται, ὃ δητορικός, οὐκ 

ἄν ποτε ἀδικήσας. ἢ οὔ; 

ΓΟΡ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Καὶ ἕν τοῖς πρώτοις γε, ὦ Γοργία, λόγοις ἐλέγετο, 
ὅτε ἣ ῥητορικὴ περὶ λόγους εἴη οὐ τοὺς τοῦ ἀρτίου καὶ 
περιττοῦ, ἀλλὰ τοὺς τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου" ἢ γάρ: 

ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Ἐγὼ τοίνυν σου τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον, ὡς 

οὐδέποτ᾽ ἂν εἴη ἢ ῥητορικὴ ἄδικον πρᾶγμα, ὅ γ᾽ ἀξὲ περὲ 
δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιξδῖταιε᾽ ἐπειδὴ δὲ ὀλίγον ἵστερον 
ἔλεγες, ὅτε ὃ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ, κἂν ἀδίκως χρῷτο, οὕτω 
ϑαυμάσας καὶ ἡγησάμενος οὐ συνάδειν τὰ λεγόμενα ἐκείνους 
δῖπον τοὺς λόγους, ὅτε δὃ μὲν κέρδος ἡγοῖο εἶναι τὸ ἐλέγ- 

χεέσϑαι ὥσπερ ἐγώ, ἄξιον εἴη διαλέγεσθαι, ε΄ δὲ μή, ἐᾶν 

: χαίρειν ὕστερον δὲ ἡμῶν δπισκοπουμένων ὁρᾷς δὴ καὶ 

αὐτὸς ὅτε αὖ ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναξ 
ἀδίκως χρῆσϑαι τῇ ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. ταῦτα οὖν 

Οοτθοῃύθη πα 465 Οϑυθο ύῃδπ 6105 

ΖἸΘΙΟἢ αἰ Κααπεὺ ἰδύ, ἀσγοι [0 61- 
γτράπηρ' ΤΠ πγοομῃῦ σὰ ὑπαη. 

460 ἀ. χρῆταί τε καὶ ἀδικῇ, 
οἷπθ Ατὸ ὃν διὰ δυοῖν σὰν Ηετ- 
γουποθυπρ' 465 Βορτιβ ἀδικεῖν 
δὰ ἀδίκως χρῆται. τὲ καί νοτ- 
Ὀιπάθὺ Πρ] 10 16 Ὀοιάθη Βε- 
στ Ζὰ ΘΠ ΠῚ αδηΖθη ἴῃ α6Γ 
Ατῦ, ἀδ85 516 ἃ18 ρΊ]Θι σΠΘΥΘΟἢ- 
ὑἰρύο Βδοίοῦθη Θυ ΒΟ ΘΙ Π6η. 

461. μὰ (νὴ 66 ο) τὸν κύνα. 

82 " ψιτὰ ποοῦ βομπουζμαῖ Πιη- 
ζσαροῦιρο: τὸν Αἰγυπτίων ϑεόν 
(Απι}}15). ὈυβρυπρΊ ἢ τηδρ' ἀ16- 
56 Ὶ ΒΟΥ (16 ϑαοἢ ἀθυ ΒΟΉ ΟΣ 

μὰ τόν τοῖῦ ὙΥορ]αβδϑιπρ; 465 αὔὑ- 
θυ δ 6 8 66 6) 115 ΘΙΠΟΙ ΟΠ Θ.Θ, 

4 
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ἄθη Νδιμθη ἀοΥ Οὐὐίου γϑυρΘ ΌΠΘΕ,ς 
σὰ τοπ, θηὐβύδπάθη βία. (Ὁ 
Ῥαδάμαγϑυς ἐκέλευσεν ὀμγύγαι 
χῆνα καὶ κύνα --- ὑπὲρ τοῦ μὴ 
τοὺς ϑεοὺς ὀνομάζειν ἐπὶ πᾶσι. 
5601.) ιθΙ] ἰοὺ Καπὶ ὋῚ ἴτὴ 
δον] ΟΠ ΤΠ ΘΌΘπ Πα ΠΡΟ ΥῸΤ 



30 46] ἃ. Ὁ. σαρ. 158. 10. 

Ὁ ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν κύνα, ὦ Γοργία, οὐκ ὀλίγης σῳμρρισίᾳς 

ἐστὶν ὥστε ἱκανῶς διασκέψασθαι. 

10. ΠΩ... Τί δαί, ὦ Σώκρατες; οὕτω καὶ σὺ περὶ τῆς 

ῥητορικῆς δοξάζεις ὥσπερ νῦν λέγξδις; ἢ οἴει, ὅτι Γοργίας 

ἠσχύνϑη σοι μὴ προσομολογῆσαι τὸν ῥητορικὸν ἄνδρα μὴ 
οΚΎΝΙΝ Ν Ν , 2. 2 Ἁ " Ἁ Ἀ Α 3 ’ Ἁ 

οὐχὲ καὶ τὰ δίκαια εἰδέναι καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀγαϑα, καὶ 

δὰν μὴ ἔλϑῃ ταῦτα εἰδὼς παρ᾽ αὐτόν, αὐτὸς διδάξειν, ἔπειτα 

8.15. ἀἸ6) 6 Πρ. ΤΠΘηθη, Ψ6]0 6 
1Πη ΕΔ οἴη ΑἸ ὈΒομ θυ] ἢ Κοιῦ 468 
δοκτιδύθϑ οὐ ΚΙ ἄσθη. τὰ Ἀπάρθὺ 8510} 
ϑΌΟΘἢ ΑΤΙΒΙΟΡἢ γ68Ρ. 89. ΒΕ]. ΑΥ. 
521 “άμπων ὄμνυσι τὸν χῆνα, 
ὅταν ἐξαπατᾷ τι. ----ταῦτα: ἀϊθ86 
ὙΥΙἀοΥβρυίϊοῃο ,» ΟὐοΥ θουμδυρύ 
8116 α1686 δηροσθρίθῃ, θη ἘΠ6- 
ὍΟΥ πα α16 ΒΠοίοσικ θα το πάθῃ 
ἘΤάΡΘη. ΘΟΚΤΙ. Ζοιρῦ 510}. ἴπ 416- 
56η. ΟΠ] βδνουΐθη Ὀουθιῦ, ὑ0ῃ 
ΘΙΠΘΥ νυ Ιύθσ ῃ, 1η 616 ΤΙΘθη 6 Υ 

ἘΠΠΙΚ ΕἸ σθπάθη {Πη θυ Β Πρ; 
ΔΟΖαβύθηθη. 1) Γ᾽ ΔΌΟΙ ἀΤΟΝ 
ῬΟ]ο5 (16 ΠΟ ΠΟΥ ἀυτοῦ ΚΑ]- 
111165) Ζὰ Ἐογίβούζσαμηρ' 465 α6- 
ΒΡτὅοἢ5 γϑυδηϊδδϑὺ τα, 850 δύ 
ΘΙ ὉΠῚ 50 ΤΙΠΘ ΙΓ Ὀοτθοῃίρύ, ρου 
ΒΘΙΠΘ βού. ΔῈ Ὑ Ο]]Θπαὰπρ' 468- 
56]Ό6 5 Ζὰ αἸηρθ πη. θη δύ, γ}16 
ΕΥ̓ 46πὶ (ΟΤΡ'. 61 ΕὐΤΙΏ ΠΟ Π65 Β6- 
ΚΘΗ 155 ΒΘΙΠΘΙ ΝΙΘαΘΙ]δρ6 6Γ- 
ϑραῦῦ. ΑΌΘΙ 68 δ]οιύ Ποϑυ]ίδῦ 
α16565 ουὐβίθη ΤΠ 6115: 6 Γ᾽ ΡἼ  Ο558 
ἈΠ ούοΟΥ ιἰϑδὺ 465 Νιομύν 8- 
5ΘΠ5]1η ΒΟύΓΘΓ ΒΘΙΠΘΤΥ 6] ρ6- 
Π6η Κυηϑδύ ἀρ οΥ τύ, νγ655- 
ΘΡΘ ἢ. ΘΓ ἄθηπ 810} πὐτι νι 
ΒΟ ΘΙΡΌ. 

1. Βοκτδίθϑ πηᾶ Ῥο]ο8. 

ΒοΚιαΐθϑ᾽ δ πηϊίςοη ἀδν ἘΠ 6- 

ΤΟΥΙΚ υπα ἀΟΥ [ΠΥ ὨΙΘΏ8ΔΟἢ 

ΖΌΚΟΙΙ Θηα6 ΝΥ. 

1. Πῖο Ἡμοίουικ ἰθὺ Κοίπθ Καμρί, 

Βοῃάθτῃ δἷηθ Εϑυθρ οἷς ἴῃ Βουίσκαηρ 
σοη ΟΠ] οἴ δ]]θὴ ἀηᾷ Τιαδύ. 

461 ". καὶ σύ. αεροπϑαύζ 
δὗὕννα: Μὲ α16 δηο Ππ, ἀ16 ἀηρ6- 
Ὀη]ἀθύθπ 1,θυΐθ. Ὁ ἤϑμι δύ 
510} δοκταύθβ δ 1 ἀ1ϊ6 ΒΠθῦ. ποοῇ 
ΠΙΟΗύ ΔΌΒΡ ΘΒΡΙΌΘΉΘΗ ; Πδομβύθηϑβ 
1Ἰᾶϑϑῦ ΟΓ ρ' ] ρ  Ό]10ῃ οὐνγαβ συ 0 
ΒΘΙΠΘΙ θη ΜοΙπαηρ' αυΓΟἢ- 
ΒΟΒΠΏΠΊΘΙΝ, Ζ. Β. δ (πειστικὸς 
μόνον). ὅ0. ὅ9 ὁ. ΑΒΘΙ 68 80]] 
ΜΌΟἢ] δι οἢ ΠΙΘαΌΤΟΙ, ψἰι6 ἀστοῇ 

ἄδ5 Απδιοϊ απο, οἱπο [1ο]θη- 

ΒΟ ΕΠ] ΘΟ Ηδϑῦ ἀπροαθαύθῦ νγου- 
ἄθπμ, 416 δ5 τη1ὖὉ ἀθῃ ΥΥ οσύθῃ πιοῃύ 

80 β΄ὍΠϑιι πἰπιπιύ. 7) οἶδι, ὅτι 
κ. τ. Δ. ῬοΙοβ γῸ}}] ΕἸ (νέος 
καὶ ὀξύς 68 6) υπᾶά ὙεΙάΓ585 
ὌΡΘΥ α16 Βρασδῃρ 155 8561Πη65 Μ61- 
Βύθυβ ἀἰθου ΘΟ 1 Ζὺ 5100 ἰῃ Ο6Υ Β!1]- 
ἀπηρ᾽ 561η685 ϑαίζΖθ πᾶ γο]]οπαθέ. 
1 πιοηΐ, ΒῚ ψῸ]] 6 Βδρ ΠΗ: 
σ]δυθδϑύ ἀπ, νν 61} α΄. 0) βοῃδπηύρ, 
ἀ1’ πΙοῃῦ ΖαΖιρθβίθηθμη, 48.855 ϑίο. 
πα 8 ϑάδϑηῃ 510}: Ὑἱθ] ] θοῦ οἱῃ 
ὙΠΙΔουβΡρτ ἢ οὐρα, 8 ἀ61Π6 
ΤΠ ]ΘΌΒΔΌΘΤΘΙ δῦ. πδομάρθῃῃ ἀὰ 

Β6]0ϑὺ διυῖῦ 80 νυ ῃρΊο 6 Ἐτἃ- 
θῸπ ρο ησὺ παδῦ, ἀδιηϊῦ πα ἢ 
γ16] Βθοηπ θη Ζὰ μΒθ θη 
μὴ προςομ. ΞΞ ἀπαρνεῖσϑαι: ααΐ 
ἀΙθβθη ἀαΓΟἢ ἠσχύνϑη ὨΘρΊγύθη 
ΒΘρτ  βοΙρὺ (νἱθ ἰπ ὁ) μὴ οὐ 
ἄθν ἘΘρ6] ροπιᾶβ8. ἔπειτα 5ὑδι 
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ἐχ ταύτης ἴσως τῆς ὁμολογίας ἐναντίον τι συνέβη ὃν τοῖς 

λόγοις, τοῦϑ᾽ ὃ δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ τοιαῦτα ἐρω- 
τήματα --- ἐπεὶ τίνα οἴξε ἀπταρνήσεσθαι μὴ οὐχὲ καὶ αὐτὸν 

ἐπίστασθαι τὰ δίκαια καὶ ἄλλους διδάξειν: ἀλλ᾽ εἰς τὰ 

τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ ἀγροικία ἐστὶ τοὺς λόγους. 

ΣΩ. Ὦ κχαάλλιστε Πῶλε, ἀλλά τοῦ ξξεπίτηδες κτώμεϑα 

ἑταίρους καὶ υἱεῖς, ἵνα ἐπειδὰν αὐτοὶ πρεοβύτεροι γιγνόμενος 

σφαλλώμεϑα, παρόντες ὑμεῖς οὗ νεώτεροι ἐπτανορϑῶτε ἡμῶν 
τὸν βίον καὶ ἐν ἔργοις καὶ ἔν λόγοις. καὶ νῦν εἴ τι ἐγὼ καὶ 
Γοργίας ἐν τοῖς λόγοις σφαλλόμεϑα, σὺ παρὼν ἐπανόρϑου᾽ 
δίκαιος δ᾽ εἶ καὶ ἐγὼ ἔϑέλω τῶν ὡμολογημένων εἴ τί σου 
δοχεῖ μὴ καλῶς ὡμολογῆσϑαι, ἀναϑέσϑαι ὅ τι ἂν σὺ βούλῃ, 

ξάν μοι ἕν μόνον φυλάττης: 
ΠΩ... Τί τοῦτο λέγεις: 

ΣΩ. Τὴν μακρολογίαν, ὦ Πῶλε, ἣν καϑέρξῃς, ἧ τὸ πρῶ- 

τον ἕπεχξδίρησας χρῆσϑαι. 
ΠΩ 1. Τί δαί; οὐκ ἐξέσται μοι λέγειν ὅπτέσα ἂν βούλωμαι: 
ΣΩ. 4Ζ4εινὰ μέντ᾽ ἂν πάϑοις, ὦ βέλτιστε, εἰ ᾿Αϑήναζε 

ἀ65 Ζὰ οὐνγαγίθπάθηῃ ἔπειτα δέ, 
16 Πδαῇρ' 'π ἀ6Υ ΑὐΐΖᾷηῃ]αηρ,, 
πὶ ἀἴ6 Ὁ]ο5586 Αὐοιπδη οΥὉ]ρ6 
(μἰομὺ ΖαρΊΘΙ ἢ οἰπθη αδραπβδῦζ) 
2 ὈΘΖθίομπθη. τοῦϑ᾽ ὃ ἀγαπᾷς 
ὈΘΖιθὺ 510} πδοὴ 82 ἃ δυῇ αἱ6 
γΟΥΔΠΡ ΘΠ πάθη Ὑγοτία ἐγαντίον 
τι συνέβη. αὐτὸς ἀγαγών ταῖὐ 
ἀγαπᾷς Ζὰ γουθιπάθπη, κ(α ΠΙΘὈϑὺ 

68, 4855 ΝΥ ΙΔου βου θη βύθ θη, 
πϑΟἢ ἀθπὶ ἀὰ --- οο τὺ Πα δύ. “ 

5. ἈΠ δηρ". 
6. ἐπεὶ τίγα κ. τ. Δ. ῬΟΙΪοΒ 

τηθὶηὐ, 6 Πη τη8η δι 50 {ΠΟ ΎὙ8}6 
Ὕγεῖβθ αθνββθηβίγαρθη 5{6]116, 
Κόππθ πηϑη γι] ἢ 716 46η ἴῃ Ὗγ᾽ι- 
ἀουβρτίομθ σι θη. Ἐδη 
ἀδτη, 4855 Ρ. 65 Κϑῦμπη οὐνγδτίθῃ 
Κῶπη ἀἸθ5 θη πηοὐϊγ τ πάθη 8 
85ΖΈΒΡΙΘ ΟΠ ἢ ππᾶ α16 ΒΘΒοΠ]- 
ἀϊραηρ ἄοσ ἀγροικία ἄατᾶῃ Ζὰ 

Κηϊρἔθη, Ἰθρὺ ἀοσ ατὰμα ἀ688 
Απδικοϊυίποη. --- ὧἀἄλλ᾽ εἰς τοι- 

αὔτα κ. τ. Δ. ἀλλά θεβομτγᾶηκὺ 
485 Ζυρ οὐδ πι|85: ,85 ΜΠ 8]- 
ΘΓ ΠΡ ΠΙθ δ Πα ἸΘΡ 6, 6858 
οἷο, 8116] 65 ᾿ἰϑῦ 5601 ῃρ601}- 
ἀοὺ οὐο. “--- ἀλλά τοι. Μὶ|ιὺ ἔδί που 
Ιτοηἱθ 1δϑϑύ 510} 5. ἀ16 δύγαῖγθαθ 
465 Ῥοΐοβ ριϑίδι!οπ. οὐ! 5ιπα 
Θθπ ἃ]ίε 1,οὰΐθ, 416 1ἢτὸ ΕΘ ΉΪΟΥ 

ΤΏΔΟΠΘΗ, ΔΌΘΤΥΙ.,“ γουβισῃοσῦ ΟΓ 

(τοι). ,ΘΌθη ἄδΖῃ ΖΘ ἤθη ὙΠ 5 
οἴθθη ΝδοΟμσαοἢ5. σοῃ δο ΠΟΤῈ 
ΘΎΊΟΒΒ, ἀ855 αἀἴ686. 1ἴῃ85 (66]6156 
ὈΓΙΠΡΘΙΝ Κὔπποῃ, νἃ8 ΨΥ ΥΘΓ- 
ἀουθθη.“ --- καὶ γῦν 48 ὁ. 

4. δοκεῖ μή κ΄ ὦ. μή 5ιἰαἰύ 
465 ρου μη]! ομθύθη οὐ ΜΘ ρθῃ 
465 Βυροὺπϑύϊβομθη ΟΒδυδΚίθ 5 
465 δαΐΖθϑβ. 
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ἀφικόμενος, οὗ τῆς Ἑλλάδος γελξίστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ 
λέγειν, ἔπειτα σὺ ἔἐνταῦϑα τούτου μόνος ἀτυχήσαις. ἀλλὰ 
ἀντίϑες τοι᾿ σοῦ μακρὰ λέγοντος καὶ μῆ: ἐϑέλοντος τὸ ἔρω:- 
τώμενον ἀποκχρίνεσθοι, οὐ δεινὰ ἂν αὖ ἐγὼ πάϑοιμε, εἶ μὴ 
ἐξέσται μοι ἀπιέναι καὶ μὴ ἀκούξιν σου; ἀλλ᾽ εἴ τι κήδει 
τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένου καὶ ἐπανορϑώσασϑαι αὐτὸν βούλει, 
ὥσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ἀναϑέμενος ὅ τι σοι δοκεῖ, ἐν τῷ μέρει 
ἕρωτῶν τὲ καὶ ἐρωτώμενος, ὥσπερ ἐγώ τε καὶ Γοργίας, 
ἔλεγχέ τὲ καὶ ἐλέγχου. φὴς γὰρ δήπου καὶ σὺ ἐπίστασθαι 
ἅττερ Γοργίας" ἢ οὔ; 

ΠΩ... Ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σὺ κελεύεις σαυτὸν ἐρωτᾶν ἑκάστοτε 

ὅ τι ἄν τις βούληται, ὡς ἐπιστάμενος ἀποκρίνεσθαι; 

ΠΩ... Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Καὶ νῦν δὴ τούτων ὅπότερον βούλει ποίει, ἐρώτα 
ν ἢ ἀποκρίνου. 

1Π|. Ὁ ΠΩ άν. Αλλὰς ποήσω ταῦτα. 

ὦ Σώκρατες" ἐπειδὴ Γοργίας ἀπορεῖν σοι δοκεῖ τειξρὲ τῆς 

ῥητορικῆς, σὺ αὐτὴν τίνα φὴς εἶναι; 

ΣΩ. Ἶρα ἐρωτᾷς ἥντινα τέχνην φημὶ εἶναι; 

καί μοι ἀπόκριναι, 

ΠΩ... Ἔγωγξ. 

ΣΩ. Οὐδεμία ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ὥς γε πρὸς σὲ τἀληϑῆ 

εἰρῆσϑαι. 

ΠΩ͂. ᾿4λλὰ τί σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι; 
ΣΩ. Πρᾶγμα ὃ φὴς σὺ ποιῆσαι τέχνην ὃν τῷ συγγράμματι 

ὃ ἐγὼ ἔναγχος ἀνέγνων. 

ΒΟ ΘΤΘΤΘ 8. ---- ὡς εἰρῆσϑαι 
16 ὡς εἰπεῖν. 1)85 Ῥοχἕδοῦ μ6- 

Ζϑιομποὺ Κυᾶιθιρ, ἀ16 ὅϑοῃθ 815 

4602. καὶ γῦν δή. δή 88 
Γ68150 ἘΤΡΘΌΠΙ55 ὈΘΖϑιοηθηα. 
Ὑρ]. θη). 1, 18 δεῖ δὴ πολλὴν» 
τὴν βοήϑειαν εἶναι. δή παὺ 8180 
ΜΘ ΟΘΙ χηϊὺ γῦ» ΠΟΟῊ τηϊῦ ἀ6Πὶ [ἢ)- 
Ῥοσδύϊν οὐνγαβ Ζα 8088 8}. 

Ῥ. καί μοι ἀπόκριγαι. δεῖ 
καί γρ]. 52 6 Αμμδηρ'. ΡΟ]. 8] 
ἀδ5 ΕΥΔΡΘη 818 485 ὙΟΥΠΘὮΠΊΘΙΟ, 
ΘΥΙΔησῦ ΦΌΡΟΥ Ῥᾶ]4. 4855 65 685 

ἀαπιύ ἃρρϑίμδη. --- πρῶγμα ὃ 
φής κ. τ. Δ. ὃ ἰδὺ Βυμ)θοίβδοσαυ- 
βϑύϊν. Ὑρ]. ἀϊ6 61 δίοθϑιβ ΟἿ011- 
ἴθῃ γγοτίθ Ἂἀ68 ΑὙΙβύοίθ]685 : ῇ 
ἐμπειρία τέχνη» ἐποίησεν. ὡς 
φησι Πὥλος, ἡ δ᾽ ἀπειρία τύχην. 



ΟΡ. 11. 462 ς. ἀ. 8. 39 

ΠΩ... Τί τοῦτο λέγεις; 

ΣΩ. Ἐμπειρίαν ἔγωγέ τινα. 
ΠΩ.1. Ἐμπειρία ἄρα σοι δοκεῖ ἣ ῥητορικὴ εἶναι; 
ΣΩ. Ἔμοιγε, εἰ μή τε σὺ ἄλλο λέγεις. 
ΠΩ... Τίνος ἐμπειρία; 
ΣΩ. Χαριτός τίνος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας. 

ΠΩ... Οὐκοῦν καλόν σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι, χαρίζε- 
σϑαι οἷόν τ᾽ εἶναι ἀνθρώποις; 

ΣΩ. Τί δαί, ὦ Πῶλε; ἤδη πέπυσαι πταρ᾽ ἐμοῦ, ὅ τι φημὶ 
αὐτὴν εἶναι, ὥστε τὸ μετὰ τοῦτο ἐρωτᾷς, εἰ οὐ καλή μοι 

δοχεῖ εἴγναι; 

ΠΩ. Οὐ γὰρ πέπυσμαι ὅτι ἐμπειρίαν τινὰ αὐτὴν φὴς εἴναι; 

ΣΩ. Βούλει οὖν, ἐπειδὴ τιμᾷς τὸ χαρίζεσθαι, σμικρόν τί 
μοι χαρίσασϑαε; 

ΠΩ... Ἔχγωγξε. 

ΣΩ. ἜἘροῦ νῦν μὲ, ὀιψνοττοιία ἥτις μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι. 

ΠΩ... Ἐρωτῶ δῇ, τίς τέχνη ὀιψοποιία: 

Σὰν Οὐδεμία; ΦὥιΠῶλε. 
ΠΩ 11. ᾿Δλλὰ τί; φάϑι. 
ΣΩ. Φημὶ δή, ἐμπειρία τις. 

ΠΩ... Τίνος; φάϑι. 

ΣΩ. Φημὶ δή, χάριτος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας, ὦ Πῶλε. 

ΠΩ. Ταὐτὸν δ᾽ ἑστὲν ὀψοττοιία καὶ ῥητορική; 
ΣΩ. Οὐδαμῶς γε, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς μὲν ἐπιτηδεύσεως μόριον. 
ΠΩ... Τίνος λέγεις ταύτης; 

Ο. ἐμπειρία Ὀ]ο556 Ἐοτερ]κοῖύ. [- 6. ταὐτὸν δέ. 1)85 γοῃ 8]]6ῃ 
-- χάρις ἅδ5 ὙΟΒΙρΙΆ]]6η, ἀἃ5 
0 δοιΐθῃ (ΟΣ Ζι ΠΌΣΟΥ 8} ἀ]6 
ῬΦΥΒΟὴ 65 Πα Π 6 85 ΖΟΣΟΪ ρ ἢ, 
ἡδονή ἄϊδ 1μιβϑύ, ὑγθΊο μα ἀϊ886 
561 080 ΒΘὨΪΘ586Π. -- χαρίζεσϑαι 
οἷόν τ. ἐ. - ΒΥ ἈΠ ΠΊΕ 180} ΘΙΒΑΡΡΟϑ:- 
ἰϊοι Ζὰ ἡ ῥητορική σὰ Ὀοἰγδομύθη. 

ἃ. 1) 61 πη ρ᾽ Θβἐ{π| ἀτδηρθηάθῃ 
ἀορρο]ίοη φάϑι 5ἐθμύ 485 τυ]; 
ΒΙσῃ τ ἀορρο]ίβ φημὶ δὴ βορθπη- 
ὮΌΘΓ. 

Οοαά. Ἀ15 δὲ ΕἸΠΘΠ ΤΙ] Π66Γ Ὀ6- 
ἀδθυύθπάθπ ροθοίοπθ δὲ ἀτγίϊοκύ 
ὕουσγαβομαμπρ', Βοίγοπιαοπ, Ὑγ1- 
ἀΘΥΒΡΓΌΘΙΝ 8ι18 ([η ἀ6Γ Ἐ6Ρ6] 80, 
ἀδ855 65 ἄθῃ ἀδρϑηβδῦζ Ζὰ θΊ ΠΘΙη 
Ἰϑομῦ σὰ ουρϑπηζΖοπάθῃ ἀθαδηῖθη 
θ1846ὲ, γρ]. Ηομῃ. Οἀ. 6, 276. 

Ποῖα. 8, 40. 28, ὅ8 α. 8ἃ.); πιδῃ 
εὐνναγίθῦ δ 80 οὐνγᾶβ γοῃ (6 Γ 
Ἑττορέμοιῦ ἀθ8 Ῥο]οβ. ΑἸ] ΟΕ 
νγιτα δὲ ἴπὰ ἀν ρθη Αὐδτὰῦ 
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462 ο. 40 4θ8 ἃ. Ὁ. ο. Οδρ. 11. 18. 

ΣΩ. Μὴ ἀγροικότερον ἢ τὸ ἀληϑὲς εἰπεῖν" ὀκνῶ γὰρ 
᾿ ς, . 3 , -- ΄.- 

Γοργίου ἕνεκα λέγειν, μὴ οἴηταί με διακωμῳδεῖν τὸ ἕαυτοῦ 
ἐπιτήδευμα᾽ ἐγὼ δέ, εἰ μὲν τοῦτό ἐστιν ἣ ῥητορικὴ ἣν Γορ- 
γίας ἐπιτηδεύει, οὐκ οἶδα" καὶ γὰρ ἄρτι ἐκ τοῦ λόγου οὐδὲν 
ἡμῖν καταφανὲς ἐγένετο, τί ποτὲ οὗτος ἡγεῖται" ὃ δ᾽ ἐγὼ 
καλῶ τὴν ῥητορικήν, πράγματός τινός ἔστε μόριον οὐδενὸς 
τῶν καλῶν. 

ΓΟΡ. Τίνος, ὦ Σώκρατες; εἶχέ, μηδὲν ἐμὲ αἰσχυνϑείς. 

18, ΣΩ. Δοκεῖ τοίνυν μοι, ὦ Γοργία, εἶναί τι ἐπιτή- 
δευμαὰ τεχνικὸν μὲν οὔ, ψυχῆς δὲ στοχαστικῆς καὶ ἀνδρείας 

᾿ ΄ ΠῚ - - 5) , 9 -ἢ-Ὁ , 

καὶ φύσει δεινῆς προσομιλεῖν τοῖς ἀνϑρώπτοις" καλῶ δὲ 

αὐτοῦ ἐγὼ τὸ κεφάλαιον κολακείαν. ταύτης μοι δοκεῖ τῆς 
2 , δ Α Α ᾿ ’ 5 [4 Α ΟΝ ς 
ἐπιτηδεύσεως ττολλὰ μὲν καὶ ἄλλα μόρια ξέναι, ὃν δὲ καὶ ἣ 

ὀψοποιική" ὃ δοκεῖ μὲν εἶναι τέχνη, ὡς δὲ ὃ ἐμὸς λόγος, οὐκ 
ἔστε τέχνη, ἀλλ᾽ ἐμπειρία καὶ τριβή. ταύτης μόριον καὶ τὴν 
ῥητορικὴν ἐγὼ καλῶ καὶ τήν γε κομμωτικὴν καὶ τὴν σοφιστι- 

κήν, τέτταρα ταῦτα μόρια ἐπὲ τέτταρσι πράγμασιν. εἰ οὖν 

βούλεται Πῶλος πυνϑάνεσθαι, πυνϑανέσθω" οὐ γάρ πω 
πέπυσται, ὅποϊῖόν φημι ἐγὼ τῆς κολακείας μόριον ξέναι τὴν 
«ς ΄ 3 9 2 . , 2 ΒῚ , « Ὶ 

ῥητορικήν, ἀλλ᾽ αὐτὸν λέληϑα οὔπω ἀποκεχριμένος, ὃ δὲ 

ἔπανερωτᾷ, εἶ οὐ καλὸν ἡγοῦμαι εἶναι. ἐγὼ δὲ αὐτῷ οὐκ 
ἀττοκρινοῦμαι πρότερον, εἴτε καλὸν εἴτε αἰσχρὸν ἡγοῦμαι 
εἶναι τὴν ῥητορικήν, πρὲὴν ἂν πρῶτον ἀποχρίνωμαι ὅ τέ 
ἐστίν. οὐ γὰρ δίκαιον, ὦ Πῶλε᾽ ἀλλ᾽ εἴπτερ βούλει πυϑέσϑαι, 
ἐρώτα, ὅδττοῖον μόριον τῆς κολακείας φημὲ εἶναι τὴν ῥητορικήν. 
σορυϑαομὺ, Ποῃ. ΜΙΑ. ὅδ2. --- 
ἐπιτήδευσις ἀπά ἐπιτήδευμα υπ- 
θυ βο  Ιάθῃ 510ἢ ρον ὉΠ ]10. 80, 
ἀδι55 716Π65 δἷπθ 8)]]ρ ηθὶ πη ἴ,6- 
ὈΘηΒΤΙ ἢ αηρ;, ἀ168685 (μι 6 6110} 
πη Ρ]Γ8}) ἀ16 δἰ ἢ Ζ61Π6 ἃ ΒΒ ΘΓΌρ' 
ἀΟΥΒΘΙθΘη,, ουβϑίθυοϑ 4150 ΘΙ ἤθ ἢ 

᾿αδέξιυιδ, αἴθ 5γϑύθιηδοβομθ το - 
Τα ηρ' οἰπθ5. 8} αταπαάββύζΖθη 
ὈΘΡΌΠΘΠαΘΗΥ ΟΥ̓Δ ΒΓΘῊΒ ΟΟΘΙ ΘΙ ΠΟΙ 
Βοβομδῆθραηρ, ]Ἰθύζύθυθϑ ἀἴθ56 
Βοϑομ δ ΠΡ Πρ 5610 90 ΒΟ Ζο ἢ πϑῦ. 

468 ". ὅ δυῇ ἕν (μόριον) θ6- 
Ζορεῃ. --- ἐπὶ τεττ. πραγμ. ἐπί 
ο. ἀαῦ. ψχῖθ 64} πεῖ ἀθιὴ ΒορυἝα 
ἀ65 ΑἸΒΟΒ]ΙΘ 556 η8. σραγμ. Ὀ6- 
Ζριομηθὺ α᾽6 ΟὈ͵]θοίθ αἰ βου ΥἹΟΥ͂ 
ἐμπειρίαι, 5. Β. ἀϊθ λόγοι 415 ΟὉ- 
76οὐ ἀοι ΤΠ πούοσυικ. [Ι͂}ἢ δΔηαθΥθπΠὶ 
ΘΙΏΠ6 ἰδ 64 Ὁ νοῃ δυοῖν πραγ- 
μάτοιν (1,οἱῦ υπᾷ 86616) ἀϊΐθ 
ΒΗ 6αθ. 

6. ἀλλὰ ἐρώτα. 5. 6. 



σαν. 18. 468 ο. ἀ. 6. 4θ4 ἃ. 4] 

ΠΩ... Ἐρωτῶ δή, καὲ ἀπόκριναι, ὅποϊῖον μόριον. γ 

ΣΩ. Ἶρ᾽ οὖν ἂν μάϑοις ἀποκριναμένου; ἔστι γὰρ ἣ ῥητο- 
ρικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου εἴδωλον. 

ΠΩ... Τί οὖν; καλὸν ἢ αἰσχρὸν λέγεις αὐτὴν εἶναι: 
ΣΩ. Αἰσχρὸν ἔγωγε, τὰ γὰρ κακὰ αἰσχρὰ καλῶ, ἐπειδὴ 

δεῖ σοι ἀποκρίνασθαι ὡς ἤδη εἰδότε ἃ ἐγὼ λέγω. 
ΓΟΡ. Μὰ τὸν Ζ4έα, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδὲ αὐτὸς 

συνέημε ὅ τε λέγεις. 
ΣΩ. Εἰχότως γε, ὦ Γοργία᾽ οὐδὲν γάρ πω σαφὲς λέγω, 

Πῶλος δὲ ὅδε νέος ἐστὶ καὶ ὀξύς. 

ΓΟΡ. ᾿Δἀλλὰ τοῦτον μὲν ξα, ἐμοὲ δ᾽ εἶπέ, πῶς λέγξις πολι- 

τικῆς μορίου εἴδωλον εἶναι τὴν ῥητορικήν. 
ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι φράσαι, ὅ γὲ μοι φαίνεται 

“εἶναι ἣ ῥητοριίκη" εἰ δὲ μὴ τυγχάνδι ὃν τοῦτο, Πῶλος ὅδὲ 
ἐλέγξει. σῶμά που καλεῖς τι καὶ ψυχήν: 

ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 
- - , 2 , ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τούτων οἴξει τινὰ εἶναι ἑκατέρου δυξξίαν: 

ΓΟΡ. Ἔγωγϑξ. 

ΣΩ. Τί δέ; δοκοῦσαν μὲν εὐεξίαν, οὐσαν δ᾽ οὔ; οἷον 

τοιόνδε λέγω᾽ ττολλοὶ δοκοῦσιν εὖ ἔχειν τὰ σώματα, οὖς οὐκ 
ἂν ῥαδίως αἴσϑοιτό τις ὅτε οὐκ εὖ ἔχουσιν ἄλλος ἢ ἑατρός 

τὲ καὶ τῶν γυμναστικῶν τις. 

ΓΟΡ. ᾿Δ4ληϑῆ λέγεις. 

8) Νοιη]οἢ ἀϊθ δὐεξέα 465 Μϑῃβοῆθη 

ὩΔΟῊ 1,61 πὰ ἥ' 6616 πιὶγᾷ οοηῃδυϊυαϊτῦ 

ἀυτοι 16 ζυϑὶ οἰ πϑη θ᾽ ΟΟΥΥΘΒΡΟΙ- 

ἀἰτθηάρ, δυΐ ΕΥ̓] θα ρ 465 ΠΟυτ8]16 
πα 6 ἀΘ ΠΥ βίθ]]πηρ 465 σοβδυδυίθῃ 
Ζυδίδηαθα ρουϊοηύοίθ, ἱπηΠΊΘΥ ΠῸΓ 

τὸ βέλτιστον Ὀοσποοκοηᾶθ ἀπά δυΐ 
ἀον Εϊπβιοῃῆῦ ἴῃ ἀϊθβθβ Βαβίθ θ6- 

ΤΌΠΟΠαο Καὶ ηεέθ, ἀἰ6 νομοϑετική υπὰ 
δικαιοσύνη οἰπουβοῖίβ, ἀϊ6. γυμνα- 
στική πᾷ ἰατρική δηάογθυβοιῦβ, (ν6]. 
20" Αμῆ. 

468 4. ἀλλ᾽ ἐγώ. ,,πἰοιῦ Πὺτ 
Ῥοΐοβ, Βοπ ἀθ σῃ ΔΘἢ ΙΘἢ πιομύ. “ 

6. ὀξύς γοῃ τϑβοποηὴ Βοββθη. 
ΧΘΠΟΡΙ. ἱππ. 1, 8. ν᾽ δ]] θ᾽ ον ταὶ 
ΑΠΒΡΙΘ]απρ' δ ἀθη ΝΑ ΠΊΘη ΡΟ]Ο5. 
--- ἀλλὰ τοῦτον ἔα. ἀλλά Ῥεῖπι 
ΤΠἸΡΟΓΔΟΙΥ Ὀτιομὺ 416 θά δῸ 
ἀπά ὈΘΖοιοῃπούῦ οἰπθ ΕὈΓΤαΘΤΠρ,, 
ἀϊθ ἀυτοῃ ἀ8.5 ὈΙΒΏΘΙΙΡ βαύβθπι 
τποὐγισὺ 1δὺ. ΠΆΠΠΟΥ Μιχὰ 65 ἀρ οτ- 

παυρὺ ΕὌΤΠΙ ἀ6 1 Οἱ Πα ΤΙ ΡΊ]]ΟΠΘη 
Ἐοτάοταπρ,. --- ἀλλὰ πειρ. 5. 49. 

464. οἷον τοιόνδε. Τ)6Υ ΑὙΈΪΚ6] 
ἔθ ]ὺ δίς Ζ. Β. ΕΛ γρην. 196. 
Βδρ. 831 ο. οἷον δάγοτθίδι. 
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43 464 4. Ὁ. ὁ. ἃ. σδρ. 18. 19. 

ΣΩ. Τὸ τοιοῦτον λέγω καὶ ἕν σώματι εἶναι καὶ ἔν ψυχῇ, 
ὅ τι ποιεῖ μὲν δοκεῖν εὖ ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἔχει 
δὲ οὐδὲν μᾶλλον. 

ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. 

19. ΣΩ. Φέρε δή σοι, ἐὰν δύνωμαι, σαφέστερον ἔττι- 

δείξω ὃ λέγω. δυοῖν ὄντοιν τοῖν πραγμάτοιν δύο λέγω 
τέχνας᾽ τὴν μὲν ἔπὶ τῇ ψυχῇ πολιτικὴν καλῶ, τὴν δὲ ἐπὶ 
σώματι μίαν μὲν οὕτως ὀνομάσαι οὐκ ἔχω σοι, μιᾶς δὲ οὔσης 

τῆς τοῦ σώματος ϑεραπείας δύο μόρια λέγω, τὴν μὲν γυμνα- 
σεικήν, τὴν δὲ ἰατρικήν" τῆς δὲ πολιτικῆς ἀντὶ μὲν τῆς γυμνα- 
στικῆς τὴν νομοϑετικήν, ἀνείστροφον δὲ τῇ ἐατρωκῇ τὴν δε- 
καιοσύνην. ἕπικοινωνοῦσι μὲν δὴ ἀλλήλαις, ἅτε περὶ τὸ 

αὐτὸ οὖσαι, ἕκάτεραι τούτων, ἥ τὲ ἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ 
καὶ ἣ δικαιοσύνη τῇ νομοϑετικῇ" ὅμως δὲ διαφέρουσί τί 

ἀλλήλων. τεττάρων δὴ τούτων οὐσῶν καὶ ἀξὶ πρὸς τὸ βέλτι- 

στον ϑεραπευουσῶν τῶν μὲν τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν, 
ἣἢ κολακευτικὴ αἰσϑομένη, οὐ γνοῦσα λέγω ἀλλὰ στοχασα- 

μένῃ, τέτραχα ἑαυτὴν διανείμασα, ὑποδῦσα ὑττὸ ἕκαστον 
τῶν μορίων, ττροσττοιξῖται εἶναι τοῦτο ὅπερ ὑπέδυ, καὶ τοῦ 
μὲν βελτίστου οὐδὲν φροντίζει, τῷ δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ ϑηρξύξται 
τὴν ἄνοιαν καὶ ἐξαπατᾷ, ὥστε δοκεῖ πλείστου ἀξία εἶναι. 

ὑπὸ μὲν οὖν; τὴν ἰατρικὴν ἣ ὀψοποιικὴ ὑποδέδυκε, καὶ ττροσ- 
ποιξῖται τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι, ὥστ᾽ εἰ δέοι 

". τῆς δὲ πολιτ. ετρ. μόρια 
λέγω. ---- δικαιοσ. ἃδ5 ῬΙΪΠποΙΡ ἀθσ 1 Ὁ) Ῥίθβθῃ σϑῆγθη Καὶ ἱπβίθη βομθθ θη 
Ἐδομίβρῆθρθ, ἴῃ 561 η6 1 ΠΌΓΟΙ- 510}. 'ἴῃ Θη βρυθ θη άθι Υ ΘΓ] 1855 
Ασα ηρ' ἃ06}} 6Ρ.1, 882 4 τέχνη ᾿ 9 τοὶ πρὸς τὸ ἥδιστον φϑγϊομύθεθ 
σϑπδπηῦ. δικαστική νυταθ Ζὰ 5ρΡ6- ᾿ ὑπὰ 8]5 ἄλογοι ἐμπειρίαι (τριβαῦ 
ΟΙΘ611] ΠῸΣ ἀ16 ΤΟΠΩΙΚ ἄογ Πθοἢίσ-  ἀμΐου ἄθπι οβδιηγίηϑιηθηῃ πολακδία 

Ρῆδθρβ θθΖθίοῃηθῃ. Ὀορυθηθ ΘομθιηΚιίϊηδίθ ππύρσ, αἷθ 

6. ἐπικοιν. ἀλλ. 8186. Βᾶθϑῃ , σοφιστική πὰ ῥητορική οἰμοιβθίίβ, 
μυοϊάθ ἄθῃ ρϑιῃηθι ποθ] μὰ. 6410 κομμωτική ἀπᾷ ὀψοποιική δηᾶθ- 

Οὐ ρϑ ΡΥ τέχνη, πα θ6- ΓΘΥΒΘΙύΒ. 
Ζίθ ἤθη 510} θδια6 διιῖ ἄβῃ [,610, 4604 ἀ. τῷ ἀεὶ ἡδίστῳ. ἀεί 
ὈΘΖιθ μη σϑν δα α16 ὅ66]6. -- [ἰ ἴῃ ἀΙ656 1 δύθι] πηρ ,,)6 4 65}18]“, 
πρὸς τὸ βελτ. τοῖο ἀθν Πούμηρ ᾿ς ΟΥ̓Ό ἄθπι Ἰα θἰ ΠΙΒο θη φοόςγυθ Θηὺ- 
δῦ ἀα5 Βοβίθ Π]η. ΒΡΙΘΟΠ6Πά. 



4θ4ά ἀ. 6. 468 ἃ, Ὁ. ο. σαρ. 19. 30. 438 

ὃν παισὶ διαγωνίζεσθαι ὀψοποιόν τὲ καὶ ἰατρὸν ἢ ὃν ἀνδρά- 
σύν οὕτως ἀνοήτοις ὥἄρπιας οἱ παῖδες, πότδρος ὅγταΐει τιξρὶ 
τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ πονηρῶν, ὃ ἑατρὸς ἢ ὃ ὀψοποιός, 
λιμῷ ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. κολακείαν μὲν οὖν αὐτὸ 
καλῶ, καὶ αἰσχρόν φημι εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὦ Πῶλε (τοῦτο 

γὰρ πρὸς σὲ λέγω), ὅτε τοῦ ἥδέος στοχάζεται ἄνευ τοῦ βελ- 
τίστου᾽ τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ φημε εἶναι ἐλλ᾽ ἐμπειρίαν, ὅτι 
οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ὧν προσφέρει, ὅποϊζ᾽ ἄττα τὴν φύσιν 

ἐστίν, ὥστε τὴν αἰτίαν ἕκάστου μὴ ἔχειν εἰπεῖν. ἐγὼ δὲ 
, 2 -- ΑΝ ὕ 5» - ὲ ’ δ , 32 

ἢ α τἔχνην οὐ καλῶ, ὁ ἂν ἢ ἄλογον πρᾶγμα᾽ τούτων δὲ πέρε δὶ 

ἀμφισβητεῖς, ϑέλω ὑποσχεῖν λόγον. 

20. Τῇ μὲν οὖν ἑατρικῇ, ὥσπερ λέγω, ἣ ὀψοποιικὴ κολα- 
κεία ὑπόκειται τῇ δὲ γυμναστίκῃῇ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦ- 
τον ἣ κομμωτική, κακοῦργός τε οὖσα καὶ ἀπατὴηλὴ καὶ ἀγεν- 
νὴς καὶ ἀνελεύϑερος, σχήμασι καὶ χρώμασι καὶ λειότητι καὶ 

αἰσϑήσει ἀπατῶσα, ὥστε ποιξῖν ἀλλότριον κάλλος ἐφελκομέ- 
γους τοῦ οἰκείου τοῦ διὰ τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. ἵν᾽ οὖν 
μὴ μακρολογῶ, ἔϑέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ οὗ γεωμέτραι (ἤδη 
γὰρ ἂν ἴσως ἀκολουϑήσαις), ὅτε ὃ κομμωτικὴ τρὸς γυμνα- 

στικήν, τοῦτο ὀινψοττοιικὴ πρὸς ἰατρικήν μᾶλλον δὲ ὧδε, ὅτι 
ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο σοφιστικὴ τερὸς νο- 

μοϑετικήν, καὶ ὅτε ὃ ὀψοττομκὴ πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο 
ῥητορικὴ πρὸς δικαιοσύνην. ὅττερ μέντοι λέγω, διέστηκε μὲν 

«΄ , ς΄ 2 2 ᾿ - - 

οὕτω φύσει, ἅτε δ᾽ ξγγὺς ὄντων φύρονται ὃν τῷ αὐτῷ 

6. λιμῷ ἀποϑ. ϑιταῖο ἔτ ἄθη [ ἀδ6γ ϑίππθ οὔδσ 467 5 }] 1} 661 Ἐτη- 
Βοβιθρίθῃ, οὐνἃ ψὶὶ Μδυβϑυδβ 
Βοδομαπάθῃ ψυγΓ6. 1)16586. Ατῦ 
Ἃ6Υ δίγδϊα 5011] οΟ}] Ὑογρ] ἐπ ρ’ 
561ὴ ΓΔ ἀ16 Ηυηρθικυτθῃ, Ζὰ 

ἄβθῃμθῃ (δ᾽ Αὐζὺ 561Π6 Ῥαυθπίθῃ 

ὙΘΙΌΓ ΘΙ. 

46 ᾿. ὑπόκειται --- ὑποτέϑει- 
ται, ὑποδέδυκεν.---- σχημ. καὶ χρ, 
ΓΟ Ὑϑβοῃιθάθηθ ΕοΙ- τππᾷ 

ἘΔΥΡΘΩΡΘΡαΠρ', λειότητι ἀυτοῃ 
Ῥοϊ]ίξατ, αἰσϑήσει ἀυτοἢ Α ἔβοίταη ϑ 

ΡΗπααπρΒ Δ ΙρΊ κοῦ ἀρθοσυ μδαρύ, 50 
4855 ἀδ5 1οἰζίβ καί ἄθῃ ΤῊ 6116 
4885 αδῃηΖΒθ ᾿ΠηΖΟ ρΊ. Ζὰ (6. 
ἈΠΑΘΓΌΠρ' ἐσϑήσει Οὐδ᾽ ἐσθῆσιν 
Ἰθρῦ ὯΠῚ 850 ὑγΥ ΘΙ Τ᾽ ΘΙ ΖΜ Πρ Θἢ- 
Ἃ6Υ ΟΥ̓ Πα ΥΟΙ, 815 416 ΚΙοιάπηρ; 
πού υγ μα!’ Ιη σχήμασι ὉΠᾺ ΖῈΠῚ 
ΤῊΘΙ] δθοἢ ἰῃ χρώμασι Θα Πα] θα 
δϑαδοηῦ νϑυθῃ Π}188. 

ΩΦ ’ 
ο. ὁπέὲρ μέντοι 8. Απῆϑδηρ,. 

4θ5 
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ἀθδ ο. 4. 6. 46θ ἃ. 44 σδρ. 90. 31. 

καὶ περὶ ταὐτὰ σοφισταὶ καὶ ῥήτορες, καὶ οὐκ ἔχουσιν ὅ τι 

χρήσονται οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς οὔτε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τού- 

τοις. καὶ γὰρ ἄν, εἰ μὴ ἡ ψυχή τῷ σώματι ἐπεστάτει; ἀλλ᾽ 
αὐτὸ αὑτῷ, καὶ μὴ ὑπὸ ταύτης κατεϑεωρεῖτο καὶ διεκρένετο 
[νὰ 2 , Α « 9 Υ͂ 2 9 » σιν ἈΝ -. ἢ ) 

ἥ τε ὀνψοττοικὴ καὶ ἢ ἰατρική, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ σῶμα ἔκρινε 
σταϑμώμενον ταῖς χάρισι ταῖς πρὸς αὐτό, τὸ τοῖ ᾿Αναξαγόρου 
ν}} δον ΕῚ “ “- ᾿ Α ’ ξ 3» ὸ ς ΒΕ ἂν πολὺ ἠν, φίλε Πῶλε (σὺ γὰρ τούτων ἔμπειρος)" ὅμοῦ 

ἂν πάντα χρήματα ἐφύρετο ἕν τῷ αὐτῷ, ἀκρίτων ὄντων τῶν 
τὸ ἑατρικῶν καὶ ὑγιξινῶν καὶ ὀψοττομκῶν. ὃ μὲν οὖν ἐγώ 
φημι τὴν ῥητορικὴν εἶναι, ἀκήκοας, ἀντίστροφον ὀιμψοπτοιίας 
ὃν ψυχῇ, ὡς ἐκεῖνο ἕν σώματι. ἔσως μὲν οὖν ἄτοπον ττεττοί- 
ηκά, ὅτε σὲ οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους λέγειν αὐτὸς συχνὸν 
λόγον ἀποτέτακα. ἄξιον μὲν οὖν ἐμοὶ συγγνώμην ἔχειν ἐστί" 
λέγοντος γάρ μου βραχέα οὐκ ἐμάνθανες, οὐδὲ χρῆσϑαι τῇ 
3 , . 2 , 2." ΠΩ 4 |γὺῖ ἢ 2η.2} ἀποκρίσει, ἥν σοι ἀπεχρινάμην, οὐδὲν οἱός τ᾽ ἦσϑα, ἀλλ 

ἐδέου διηγήσεως. ξὰν μὲν οὖν καὶ ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου 
μὴ ἔχω ὅ τι χρήσωμαι, ἀπότεινε καὶ σὺ λόγον, ἐὰν δὲ ἔχω, 
ἕα μὲ χρῆσϑαι᾽ δίκαιον γάρ. καὶ νῦν ταύτῃ τῇ ἀποκρίσει εἴ 
τί ἔχεις χρῆσϑαι, χρῶ. 

ας 

ῥητορική: 
ΠΩ.1. Τί οὖν φής: κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι ἣ 

ἃ. τὸ τοῦ ᾿Δταξ. ϑ8εῖπο Κοε- 
ΙΠΟΡΌΏΪΘ ὈορΆΠΗ: ὁμοῦ πάντα 
χρήματα ἦν “ΞΞ ΟΠ805), γοῦς 
δ᾽ ἐλϑὼν αὐτὰ διεκόσμησεν. --- 
ἄτοπον. ϑυββίδηϊίιν. Νοαυΐχιμῃ, 

ἀδποὺ πη τί [6 Ώ]6ῃ. 

466. ἔα μὲ χρῆσϑαι,,.18.55 ταῖς ἢ 
σονάθγθη, ἃ. ἢ. συ ιίου ἔγῶρθη. “ 

2. ὯΔ Ὁ  Ε ἀΐδεθ ρουύίηρο Αμβὶοῦ σοὴ 
ἄογ ποὺ. ἀστοῖς ἀ16 Βογαίαηρ δαΐ 
ἀ16 Ποἢ6 Ρο]ῦ. ἀοἸἑαπρ' ἀοΥ ἩΠΘίου θη, 

Ὅ6]ΟΠ6 ἐμπὰπ Κὕὔμπθη τὰ 5ἰ6 ΤΟ] Ὲ 

ὉΠ νψὰβ 1ῃπ6η Ὀ6]1οῦ, σ] θυ] θη 
χὰ Κύὔπηρῃη τηθϊηῦ, 50 ψοὶδὺ 5. ΠΔ0Ή, 

4855 116 υπὰ Β6]] 6 θθη γϑυβοβι θη 

πα, ᾿πᾶάρ ἀοΥ 1116 ἢὺτ δαΐ 485 

τὶ Πρ, ουκδηηΐθ Οπὑΐθ ἃ15 ςϑίπθη 

ΔΏΥΘΩ ὥἄνθοῖκ ρουοῃξοὺ ἰδ, υπᾶ 
Ἃἀδ85 ἀΐϊα ἩΠούοσθη, θη ὙΊΘΙνοῖ- 

τηρρῃ οὐὑνᾶβ απίρϑ ἰβύ, ἴῃ ὙΥ Δ Ποῦ 

ὨΙΟὐβ νϑυμηΐρθηῃ, 50 Ἰᾶῃῆρθ 516 ΠῸΓ 

ἴῃγ ΒΘ] θη ἀυγοπβοίζθῃ. 

4606. μὲν οὖν μαὲ ἱπ Απύ- 
σογύθῃ ΒΘ ΒΏ]Π1Ὸἢ θοϑέδε!ρθπαθ 
Βοάφαύαμῃρ' (πάνυ μὲν οὖν), Δ06Υ 
ΘΌΟΗ, ΜΙῚΙῪ ἐμιῆιο, ὙΘΥΠΘΙΠΘΠα6 

οἄοΥ Ὀδεομεροπάδ. --- τί τάχα. 
δράσεις 5. ΑἸΠδηρ'. --- ὡς κολ. 
8.18 (πιομὺ ψ 16) οι πη ἢ] 61, 
ψΟ ΩΓ ἀὰ 516 Διιβρ᾽8ύ. --- ἀγαϑ. 
ῥητ. 416 ἘΠΗΒΟΒΙ θα πρ' γοὸπ ἀγα- 
ϑοί δῦ ἈΠ]ΟρΊ 56. 



σάν. 91. 

ΣΩ. Κολακείας μὲν οὖν ἔγωγε εἶπον μόριον. 

466 ἃ. ". 6. 45 

ἀλλ᾽ οὐ 

μνημονεύεις τηλικοῦτος ὦν, ὦ Πῶλε; τί τάχα δράσεις; 

ΠΩ... Ἴ4ρ᾽ οὖν δοχοῦσί σοι ὡς κόλακες ἔν ταῖς πόλεσι 

φαῦλοι νομίζεσθαι οὗ ἀγαϑοὲ ῥήτορες; 

ΣΩ. Ἐρώτημα τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς ἢ λόγου τινὸς ἀρχὴν λέγεις: 
ΠΩ... Ἐρωτῶ ἔγωγξ. 
ΣΩ. Οὐδὲ νομίζεσθαι ἔμοιγε δοκοῦσιν. 

ΠΩ... Πῶς οὐ νομίζεσθαι; οὐ μέγιστον δύνανται ἕν ταῖς 

πόλεσιν: 

ΣΩ. Οὔκ, εἰ τὸ δύνασθαί γε λέγεις ἀγαϑόν τι εἶναι τῷ 
δυναμένῳ. 

ΠΩ... ᾿4λλὰ μὲν δὴ λέγω γε. 
ΣΩ. Ἐλάχιστον τοίνυν μοί δοκοῦσι τῶν ὃν τῇ πόλει 

δύνασθαι οἱ ῥήτορες. 
ΠΩ.. Τί δέ; οὐχ, ὥσπερ οἱ τύραννοι, ἀττοκτιννύασί τὲ 

[Φὲ νι 4 Α 2 -- ,’ Α ) ’᾽ 

ὃν ἂν βούλωνται, καὶ αιραίθορυτοι χρήματα καὶ ἐκβαλλουσιν 

ὃχκ τῶν πόλεων ὃν ἂν ὀρα αὐτοῖς: 

ΣΩ. Νὴ τὸν κύνα, μη μοῦ μέντοι, ὦ π᾿, ἕφ᾽ ἑκάστου 
ὧν λέγεις, πότερον αὐτὸς ταῦτα λέγεις καὶ γνώμην σαυτοῦ 

ἀποφαίνει, ἢ ἐμὲ ἐρωτᾷς. 
ΠΩ... .4λλ᾿ ἔγωγε σὲ ἐρωτῶ. 
ΣΩ. Εἶεν, ὦ φίλε᾽ ἕπειτα δύο ἅμα μὲ ἐρωτᾷς. 

Βιποέθαλτ. πω τ. Δ. ἃ ἄν. δὲ 
ἄἀδθῖπο ΕΤΔρΡ6 οἷπθ ψΊΚ]ΟΠ 6, Απὺ- 
νοῦ οὐνναῦύθπαθ ΕΥαρθ, ΟὟοΥ 
ΘΙΠ6 ἴῃ ἀ16 ΕΌΤΙΩ δἰ Π6 ̓  τίου. 
Ἐταρο ροκιοιαθία Βομδαυρύμθηρ, 
4,180 Απηΐδηρ' πὰ ΕΠ] ηρ' Ζὰ 
δἴπϑιῃ (θύννδ δρ  ἀθιἸ ἰβ θη) γ οΥ- 
τὰρ Ὁ" --- οὐδὲ γομιζ. Βιοϊροταπρ, 
γοη φαῦλοι (γ1165) γομιζ. --- 
ἀλλὰ μὲν δή. ἀλλά ὈοΖοϊομηθῦ 
Βοβϑίθριπρ 4865 ἴῃ εἰ λέγεις 116- 
Ββπάθῃ Ζνν61{6]5 ἃ. ΖΒ{ἰπη πη Πρ᾽, 
μέν (ΞΞ μή») δή Ὀεοκγαβουρὺ 516 
818 56] υβύγουβί Πα] 1οἢ. Πθρ. ὅ, 
459» ὡς σφόδρα δεῖ ἄκρων 

εἶναι τῶν ἀρχόντων, εἴπερ οὕτως 
ἔχει. ᾿ἡλλὰ μὲν δὴ ἔχει. ἜΘ Π50 
ἀλλὰ μήν ΕΠ ΡΗτ. 6 6. 

ο. μέγτοι οἰπίδο Ὑϑυϑ ΠΟΥ ά. 
-- εἶεν (α]ία6 Βπρυ]αγβοση ταϊῦ 
» ἐφελμ.) Ζυρϑβίθῃμθπα ἀπά 48- 
ἀυσοῦ ΦΌΘΟΠ]]Θσϑοπά, ψῖθ ἔστω 
οἄδτν ἐχέτω Τθ. --- ἔπειτα ἐρω- 
τᾷς, πιομῦ ΕΤαρθ 465 ην 16 ῃ85 
οὔθ ἄο ογψαπάογιηρ; (τοΖὰ 
ἐὰν ϑοῖεγ. Κοὶη αταπά υου]ἱθρ), 
ΘΌΘΙ. ΠΙΟΙὐ Ὀ]Ο 5567, ον που ύθυ 

Ἐϊηννδηα (νοῦ 510. 1π Ῥο]οϑ᾽ 
Βονυβδύβθιη κοι Δηκηϊρἤμηρ5- 
Ραηπκὺ ἔδηαθ, σνᾶθτοπα ἀοοῇ 



[.»} 
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ΠΩ... Πῶς δύο: 

ΣΩ. Οὐκ ἄρτε οὕτω τως ἔλεγες, εὖ οὐχὲ ἀποκτιννύασιεν 

οἱ ῥήτορες οὗς ἂν βούλωνται, ὥσττερ οὗ τύραννοι, καὶ χρή- 
ματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνουσιν ἔκ τῶν πόλεων ὃν ἂν 
δοκῇ αὑτοῖς: 

ΠΩ.1. Ἔχγωγς. 

9, ΣΩ. “έγω τοίνυν σοι, ὅτι δύο ταῦτ᾽ ἐστὴν ἐρωτή- 
ματα, καὶ ἀττοκρινοῦμαί γέ σοί ττρὸς ἀμφότερα. φημὲ γάρ, 

ὦ Πῶλε, ἐγὼ καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς τυράννους δύνασθαι 

μὲν ἐν ταῖς τεόλεξσε σμικρότατον, ὥςπερ νῦν δὴ ἔλεγον οὐδὲν 
γὰρ ποιξδῖν ὧν βούλονται ὡς ἔπος εἰχεῖν᾽ ποιεῖν μέντοι ὅ τι 

ἂν αὐτοῖς δόξῃ βέλτιστον εἶναι. 

ΠΩ.. Οὐκοῦν τοῦτό ἔστι τὸ μέγα δύνασϑαι: 
ΣΩ. Οὖὔχ, ὥς γέ φησε Πῶλος. 

ΠΩ.1. Ἐγὼ οὔ φημε; φημὲ μὲν οὖν ἔγωγε. 

ΣΩ. Μὰ τὸν-οὐ σύ γε, ἐπεὶ τὸ μέγα δύνασθαι ἔφης ἀγα- 
ϑὸν εἶναι τῷ δυναμένῳ. 

ΠΩ... Φημὲ γὰρ οὖν. 

ΣΩ. ᾿4γαϑὸν οὖν οἴξε ξεἴγναει, 

πού παιρ6 οτγδιββϑϑύζιηρ' 46 Γ᾽ 
Ὑγ1 Κϑϑιηϊτοιῦ 501 ΟΠ 1 ΕἼΔρ' θη 18, 
ἀ855 510} ἀοΥ Οαοἴταωρίο ἀ6Γ ΑΠοΥ- 
ΘΗΠΊΠΡ' 61 Π65 γΟΥ] ΠΡ ΌΠαθη ὙΥ1- 
ἀΘΥΒΡΙΌΟΙΒ ποῃῦ γϑΎβ ἢ] 1 6586 
8); ΞΟΠ 61 Κτᾶ ἔυρ6 ΒΘηδαρΡ- 
ὑπηρ', ϑγοαῦτοἢ Ρ. οὐδ δ θη 
1ῃπ| ὈΙΒΠΘΥ ππΡοκαπηΐθη [[πηῴο1- 
ΒΟ θα ζνβοῆοη δοκεῖν ἃ. βουλ. 
δ [ΠΟΥ 58Π1 ρ᾽Ιηδο ἢ  ὑγ τ 6 50]. 
ἔπειτα 5ἰοῦ, νίρ θοὶ ΗΟ 50 
Πδαῇρ', ἃ15 ΝΔομβαῦΖζ 61Π68 ἢγρο- 
ἐπϑυβοῃθη ϑαΐζοθ, 815 ἄθβϑβϑθῃ 
Ὑοτάογβαὺζ ᾿ορ 59. εἶδν θούγδο- 
ἰοὺ ψοτάθη ΚΆΠΠ: ᾿ῳ ΘΠ 46Π| 850 

ῖδῦ, Δ᾽] 5άδηπ εἰσ" ΠοΟἢ πη 
65. 8Δ΄Οἢ οἷηθ βγθηροΘ ΒῸΪ]ρΡ᾽6 
(ΞΞ 215 9) Ῥεδζϑίοῃπθῃη. (ΕἸπθ 
Ετδρθ πιίϊβδίθ οὐνγῳ Ἰδαυίθῃ: 

2.» - - [9 ,}: 

ξαν τοις 7ΓΟ 7) ζαῦυτα, α αν 

ἔπειτα οὐκ αἰσϑάνει δύο ἅμα 
ἐρωτῶν: )) - δἰ οὐχί 5ὐαϊ( ἀθγ 
γα]ρ. ὅτι. ( οοἀ4. Ια556η ὅτι 
ψ6ρ᾽, πὰ ΘΙΠΘΥ {2 Ὁ 7 8070}. 2}: 
ἀαβάν οὐχί; 6 οοἀάᾷ, παθθπη εἰ 
ὅτι). ὅκα. θοζθίοηποὺ ἀἰ6 θ6- 
ἰγϑθηάθη οτίθ δα βα ΠΟ ἢ 
815 ΕἸΑρΡΘ, ὑπ 685 ἰδῦ δἃΠ 5108} 
ΖΥΤΘΟΪΚ Πη 5510 6 7, 516 80 Ζὰ 556; 
ΔΌΟΥ λέγειν -Ξ- Τρ 6 ἢ ἰδῦ ΒΘΕΓ 
ΠΡ ΘΥγΟΠΠ]108. 

6. φημὶ μὲν οὖν 5. 66. ηδῃ 
θοδοῃίθ ἃθοἢ ἀΪ6 ἀπ ρ’θυγθ ἀθῦθ 
Υ οτίβίθ Πα Πρ. -- φημὶ γὰρ οὖν. 
ὼ ἔφης γοτδηρθῃῦ, ἰδϑὺ ἀ88 
Ῥγᾶβθηϑ τηδυϊεισῦ: ἴ θοηδαρίθ 
ΠΟΟἢ δοὐχύ. ἀθου γάρ 5. 49 ὁ Αη- 
μδηρ. οὖν Βοζοίομποὺ ἀἴθ [7 0οτ- 
οἰ ηϑυπηηηρ πη ἀ6πὶ γο 6 1- 
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δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα ξέναι, νοῦν μὴ ἔχων, καὶ τοῦτο καλεῖς 
μέγα δύνασϑαι: 

ΠΩ... Οὐκ ἔγωγξ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀποδείξεις τοὺς ῥήτορας νοῦν ἔχοντας καὶ 
τέχνην τὴν ῥητορικὴν ἀλλὰ μὴ κολακείαν, ὃμὲ ἐξελέγξας; εἶ 
δέ μὲ ξάσεις ἀνέλεγκτον, οὗ ῥήτορες οὗ ποιοῦντες ἕν ταῖς 

’ [6] -- 2 - ΗΝ « ’ 2 Α 32 Ἁ “-- 

πόλεσιν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς καὶ οὗ τύραννοι οὐδὲν ἀγαθὸν τοῦτο 
[4 « , ’ ’ 2 «ς Ἁ ’ 2 ’ Ἀ Δ 

κεχτησονταιί. ἡ δὲ δυναμίς ἔστιν, ὡς σὺ φῆς, ἀγαϑόν, τὸ δὲ 

ποιεῖν ἄνευ νοῦ ἃ δοκεῖ καὶ σὺ ὁμολογεῖς κακὸν εἶναι ἢ οὔ: 
ΠΩ... Ἔχγωγς. 

ΣΩ. Πῶς ἂν οὖν οἱ ῥήτορες μέγα δύναιντο ἢ οὗ τύραννοι 
ὃν ταῖς πόλεσιν, ἐὰν μὴ Σωκράτης ἐξελεγχϑῇ ὑπὸ Πώλου 

ὅτι ποιοῦσιν ἃ βούλονται; 

ΠΩ... Οὗτος ἀνήρ --- 
ΣΩ. Οὔ φημι ποιεῖν αὐτοὺς ἃ βούλονται" 

ἔλεγχξ. 
ορλευαν 

ΠΩ... Οὐκ ἄρτι ὡμολόγεις ττοιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς βέλτιστα 
ξέναι, τούτου πρόσϑεν;: 

ΣΩ. Καὶ γὰρ νῦν ὁμολογῶ. 

ΠΩ... Οὐκ οὖν ποιοῦσιν ἃ βούλονται; 

ΣΩ. Οὔ φημι 

ΠΩ... ποιοῦντες δὲ ἃ δοκεῖ αὐτοῖς: 

ΣΩ. Φημί. 

ΠΩ. Σχέτλια λέγεις καὶ ὑπερφυῆ, ὦ 

οὐ λῷσεις Πῶλςε, ΣΩ. Μὴ κατηγόρει, 
ΡΟ ΠΘΠμαΘη, ΨΟΓΘῸΒ. 510ῃ ἀ61 Βο- 
στ » 81 ΟΠ ΘΓ] 10}. “ οΥρῚύ. 

467. ἡ δὲ δυ». 5. ΑΠΗ8ηρ". 
Ρ. οὗτος ἀνήρ. ἘΟΙΠΙΕῚ ἅ65 

Ὀπν 1]  η5 ΟὐοΥ ἀοΥ ουδοῃύπηρ',, 
1Π461Π} ΠπηϑΠ Πλϊὺ 46Π1 8150 Ὀ6ΖΘΙΟἢ- 
ποϑέθῃ ρ] θ᾽ ἤβδη πο ὐβ ΤΠ Θ ΠΤ ἀΠ- 
γι 6] σὰ ἐμππ ΠΔΌΘη Μ1]], 
1Ππ 516} ἔ6Ὑ Π 6 Γ᾽ τἰϊοκύ. Π 6. ΑΥΕΙΚΟ] 
6 10 αἰ οθοὶ τθρ τη 551ρ', 4 ἀγήρ, 
4858 ΠΟΙΏΘΗ ῬΤΌΡΥ. νου τούθπα, ἀ6Υ 
Βοϑυπηπηηρ ἀαγ0 ἢ ἄθη ΑΤΈΪΪΚ6] 

Σώκρατες. 

ἵνα προσείπω σὲ 

πΙσῃὺ ὈΘάδτῖ. ἘΌΘηδ0 89 Ὁ. ὅ ο. 
5όρῃ. Ο. 1. 1160 ἀνὴρ ὅδε. οὗ- 
τος ΠΝ ἀνήρ Βπίηγά. 296. --- 
ἀλλά μ' ἔλεγχε 5. ὅ0 ὁ. --- μὴ 
κατήγ. μή ταῖῦ Ππηρον. Ῥγᾶβ. γϑυ- 
μιοίθὺ ἀ16 ἘθοσύβοΖ. Πρ ΘἸΠΟΙ 
ΒΟΠΟΠ ὈΘΡΌΠΠ ΘΠ 6 ΗδΠα]μηρ' 
(γρ]. 49 Ὁ). Ποοἢ πη 65 δι0 ἢ 
ο'πθ ΖΚ Πρ, ΔΌΘΥ [π᾿ Ζοιύ- 
ἸΙΟΠΟΥ σβύσ οἰ απ ρ' ροαδοῃίθ 
ἨἩδπα]αηρ' γουθιοίθη. χατηγ. Ὀ6- 
ἀθυϊοὺ 488 Ὀ]ο5586. ΑΠΚΙΔρθη πη 

467 
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ο κατὰ σέ" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔχεις ἐμὲ ἐρωτᾶν, ἐπίδειξον ὅτε ψυεύδο- 
μαι, εἰ δὲ μή, αὐτὸς ἀποκρίνου. 

ΠΩ... 4λλ᾿ ἐθέλω ἀποκρίνεσθαι, ἵνα καὶ εἰδῶ ὅ τι λέγεις. 

53, ΣΩ. Πότερον οὖν σοι δοκοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι τοῦτο 
βούλεσθαι, δ ἂν πράττωσιν ἑκάστοτε, ἢ ἐκεῖνο, οὗ ἕνεκα 
πράττουσι τοῦϑ᾽ ὃ πράττουσιν; οἷον οὗ τὰ φάρμακα τείνον- 
τὲς παρὰ τῶν ἰατρῶν πότερόν σοι δοκοῦσι τοῦτο βούλεσθαι, 
ὅττξῳ ποιοῦσι, πίνειν τὸ φάρμακον καὶ ἀλγεῖν, ἢ ἐκεῖνο, τὸ 

ἃ ὑγιαίνειν, οὗ ἕνεκα τείνουσιν: 

ΠΩ... 4ῆλον ὅτι τὸ ὑγιαίνειν, οὗ ἕνεκα πίνουσιν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ οἱ πιλέοντές τε καὶ τὸν ἄλλον χρηματι- 

σμὸν χρηματιζόμενοι. οὐ τοῦτό ἔστιν ὃ βούλονται, ὃ ποιοῦσιν 

ἑκάστοτε᾽ τίς γὰρ βούλεται τιλεῖν τε καὶ κινδυνεύειν καὶ 
πράγματ᾽ ἔχειν; ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, οἶμαι, οὗ ἕνεκα τελέουσι, πλου- 
τεῖν᾽ πλούτου γὰρ ἕνξκα τελέουσιν. 

ΠΩ... Πανυ γε. 
ΣΩ. "4λλο τι οὖν οὕτω καὶ περὶ πάντων, ξάν τίς τι 

πράττῃ ϑνεκά του, οὐ τοῦτο βούλεται, ὃ πράττει, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, 
οὗ ἕνεκα πράττει; 

αοροηβαίζς ρορθη 4ὰ5 Βονυγθίβθη. 5 δυβέγδ τύ τᾶ, Α150 ἀποκρίνου 
--- λῶστε Π]|ὥλε. ΑϑϑοηϑηΖ, νγῖὶθ ΞΞΞ ἰθο Π πὶ 416 Η0116 ἀθ5 Απηΐ- 
ῬΟ]ο5 516 δηζινθπάθη ]Ἰἰορίθ ᾿ ψοτύθπάοθμ; ἐπίδειξον ΞΞΞ θθυνϑὶβο 

(κατὰ σέ), ἴῃ Πϑαΐβομθπ οἤπθ  τηϑίπθη [τε μὰπ ([π ἄθπι ΘΌΘ ἢ γοΓ- 

ΑΡΡρ'᾿ Θβοβιηδοκίπμοιθ πιο πᾶοὸ- ]ἸΙΘρ πάθῃ δἰ ΠΖθίηθη ἘΔ1]]). ἘΠ η- 
ΖΘ] 46 η. 50 62 ᾿. γρ]. 48 Ὁ. --- καὶ εἰδῶ 

6. ἐπίδειξον, ἀποκρίνον. Ὧον "11 ἄοοι ΔΘ Ζὰ γοσβύθμθῃ, 
[πιρογῖ. Ῥγᾶβ. ρϑϑίθεθι οἰπο απά- - 8 9Βὺ Ὀ]055 Ζὰ ὙΘΤΏΘΒΠΙΘη. ; 
Ἰὰηρ᾽, Ὀ6Ὶ ΘΙ τη 8 Θ'πθ Ὗγ16- ἃ, οὗ ἕνεκα πίνουσιν. ἴῃ 

- ἀθιυοϊαηρ᾽ Οὐ6 1 ἃ Π Θ]η6 ΖΘῚ ΠΟ ηθ Ἃ61 ὙνΊΘἀθτ ΠΟ] αηρ' 8116, δ οῃ 
Ἐγβίγθοκαπρ ἀρηκὶ (απ βδίθηῃῦ Ἃἀ61 ποῦ ροσδάθ ποῦν παιρθῃ 
ὍΘΙ ἀθῃ 47 ὁ υϑυζΖϑιοῃηθίθῃ 9 -ὀ Υγοτίθ Κὔππίθ οί 1ἰθρθῃ ς 48- 
Ὀ6η ἃ118 Φοθιη5 6 θη αταπάθ ῖθ ΠΟΙΡ155 πη ἄοο ἢ ΒΘάθη θη ἐτῶ- 
ἀδ5 πηρουθου) ; ἄἀθυ πρϑσ. Αοσ. 3 ρθη, 4ἰ6 δΥογίβ ΖζΖὰ δηὐέθυ θη, 0Ὁ- 

ΘΙ Π6. 815 τηοϊηθηΐδη διΐροἴαβϑίθ, 3 ἼΘΙ Π8 516 ῃἰομὲ νϑυπ 5856} 
ὍΘΙ Θ]ΟΠΘΙ ΥῸῈ 1666 7 ΖΘ ΠΟΘ 3 νῦταάθ, πᾶ ἀϊ6 ΕἘπίβύθμαηρ' 465 
ἘΥβυυ οἰ αηρ᾽ (ΘΠ οἰηθ. 80108}6 3 ἘΠ ΠΒΟΒΙΘΌ5615. 5108} Ἰοομῦ ογκ]ἃ- 
δΌ0 ἢ τη ὙΥΤΓΚΠΟΙΚοΙῦ δἰ πάθὺ) Ο τΤϑη 116586. 



σδρ. 38. 407 6. 468 ἃ. ". 49 

ΠΩ... Ναί. 

ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν ἔστε τι τῶν ὄντων, ὃ οὐχὶ ἤτοι ἀγαϑόν γ᾽ 
ἔστὶν ἢ κακὸν ἢ μεταξὺ τούτων οὔτε ἀγαϑὲν οὔτε κακόν; 

ΠΩ... Πολλὴ ἀνάγκῃ, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Οὐκοῦν λέγεις εἶναι ἀγαϑὸν μὲν σοφίαν τὲ καὶ 
ὑγίξιαν καὶ πλοῦτον καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα, κακὰ δὲ τἀναντία 
τούτων; 

ΠΩ... Ἔγωγε. 

ΣΩ. Τὰ δὲ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακὰ ἄρα τοιάδε λέγεις, ἃ 
ἕνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαϑοῦ, ἐνίοτε δὲ τοῦ κακοῦ, ἐνίοτε 
δὲ οὐδετέρου, οἷον καϑῆσϑαι καὶ βαδίζειν καὶ τρέχειν καὶὲ 

πλεῖν, καὶ οἷον αὖ λίϑους καὶ ξύλα καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα: 

οὐ ταῦτα λέγεις: ἢ) ἄλλ᾽ ἄττα καλεῖς τὰ μήτε ἀγαθὰ μήτε 
καχά; 

ΠΩ... Οὔκ, ἀλλὰ ταῦτα. 

ΣΩ. Πότερον οὖν τὰ μεταξὺ ταῦτα ἕνεκεν τῶν ἀγαθῶν 
πράττουσιν, ὅταν πράττωσιν, ἢ τἀγαϑὰ τῶν μεταξύ; 

ΠΩ... Τὰ μεταξὺ δήπου τῶν ἀγαϑῶν. 

ΣΩ. Τὸ ἀγαϑὸν ἄρα διώκοντες καὶ βαδίζομεν, ὅταν 

βαδίζωμεν, οἰόμενοι βέλτιον ξἴναει, καὶ τὸ ἐναντίον ἕσταμεν, 
ὅταν ἕἑστῶμεν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεκα, τοῦ ἀγαϑοῦ᾽ ἢ οὔ: 

ΠΩ... Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἀποκτίννυμεν, εἴ τινα ἀποκτίννυμεν, 
καὶ ἐκβάλλομεν καὶ ἀφαιρούμεϑα χρήματα, οἰόμενοι ἄμεινον 

εἶναι ἡμῖν ταῦτα ττοιξῖν ἢ μή: 

ΠΩ͂. Πανυ γε. 
ΣΩ. Ἕνεκ᾽ ἄρα τοῦ ἀγαϑοῦ ἅπαντα ταῦτα ττοιοῦσιν οὗ 

γοιοῦντες. 

6. μεταξὺ τούτων, ἀϊδα 5ορ6- 
πδππίομῃ ἀδιάφορα. 516 τημϑϑύθῃ 
ποῦ Ὀ]055 ΘΙ ἸΟΡΊΒΟΠΘη Δ0]]- 
βύδι πα! ρ Κοὶῦ νν ρΘη Δ ἤρ᾿Ὲ ΠΟΙΏΠΊΘ ἢ 
ὙΟΤΘΠ, ΒΟΠάΘΤ ΘΙΡΏΘΗ 510} Δ Οἢ 
ὈΘΘΟΠΟΥ8. ΖΌΙη ΟΠ] 6556 ἃ τλὖ- 
γιογὲ ααὶ ἡια}ιδ; ἀθ ὴη ΘΠ Β6Π0Ὲ 

ῬΡιδίοῃβ σουρὶος νου ΚτιαίζΖ, 

ΠίηρῈ τὶ ρθη πᾶ 5ύθ6 6 πῃ 
᾿ πηοΎ ἄθη Ζνθο ΘΡΥΙ [8]]6η, 

50 ρ᾽ὺ α168 ΠΟΘΙ ΠΠΘὮΤ γ0η 716 Πη6ῃ 
8 ἀοῃ ΘΠ Υ ρα ιαύθη ΗἨδπηά- 
Ἰ ΡῈ 465 ΤὕῦἀέοΠη5 οὐο.-- πολλὴ 
ἀγάγκη. 5. 50 α Απμδηρ. 

4 

ρ 

4θ8 



50 468 Ῥ. ο. ἃ ὁ. σαν. 94. 

ΠΩ.1. Φημί. 

94, Σῶ. Οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν, ἃ ἕνεκά του ποιοῦμεν, 
μὴ ἐκεῖνα βούλεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, οὗ ἕνεκα ταῦτα ποιοῦμεν; 

ΠΩ... Μάλιστα. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα σφάττειν βουλόμεϑα οὐδ᾽ ἐχβάλλειν ἐκ τῶν 
πόλεων οὐδὲ χρήματα ἀφαιρεῖσθαι ἁτιλῶς οὕτως, ἀλλ᾽ ἐὰν 
μὲν ὠφέλιμα ἢ ταῦτα, βουλόμεϑα πράττειν αὐτά, βλαβερὰ 
δὲ ὄντα οὐ βουλόμεϑα. τὰ γὰρ ἀγαθὰ βουλόμεϑα, ὡς φὴς 

σύ, τὰ δὲ μήτε ἀγαϑὰ μήτε κακὰ οὐ βουλόμεϑα, οὐδὲ τὰ 

κακά. ἦ γάρ; ἀληϑῆ σοι δοκῶ λέγειν, ὦ Πῶλε, ἢ οὔ; τί οὐκ 

ἀποκρίνει: 

ΠΩ... ᾿4ἀληϑῆ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἴπερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἴ τις ἀποκτείνει 

τινὰ ἢ ἔχβαλλει ἐκ πόλεως ἢ ἀφαιρεῖται χρήματα, εἴτε 
τύραννος ὧν εἴτε ῥήτωρ, οἰόμενος ἄμεινον εἶναι αὑτῷ, τυγ- 
χάνει δὲ ὃν κάκιον, οὗτος δήπου ποιεῖ ἃ δοκεῖ αὐτῷ" ἢ γάρ; 

ΠΩ... Ναί. 

ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν καὶ ἃ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτα κακὰ 
ὄντα; τί οὐκ ἀποκρίνειε: 

ΠΩ.1. ᾿4λλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ ποιεῖν ἃ βούλεται. 

ΣΩ. Ἔστιν οὖν ὅπως ὃ τοιοῦτος μέγα δύναται ὃν τῇ 
πόλει ταύτῃ, εἴττδρ ὅστὲ τὸ μέγα δύνασϑαι ἀγαϑόν τι κατὰ 
τὴν σὴν ὁμολογίαν; 

ΠΩ... Οὺκ ἔστιν. 

ΣΩ. ᾿4ληϑῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, λέγων ὅτι ἔστιν ἄνϑρωπον 

468 ἃ. εἴπερ, εἰ Οοῃβίτ. ννὶθ 
58 ο. --- ἐκ πόλεως. ΦΥ͂ ΑὙΌΪΚΘΙ 
ἔθ η]0ὺ διοἢ 6. -- τυγχ. δὲ, ἃ}8 
561 05 δπα!ρ 6. δα ρδγδίθκὐιβοῃ 
88 ῬΔΙΟΟΙΡ ΔΗΡΘΒΟΒ 556 ; ἀδ8- 
ἀαγο, οὐμᾶ]ὺ ΟἿ ΘΓ Οον οί, 

815 ἀθπ Ῥθβϑομσϑηκθηάθη δέ (ΥρΊῚ. 
δ 6. ΤΙ ἃ) 5οηϑδῦ ζΖυκᾶπηο. --- 
ἀλλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ. ὍϊΘ᾽ ἴῃ ἀοΥ 
Ετᾶρα τοῦ ρα Ἰερθηάθ ψοποί- 
ΠΌΏΡ᾽ ΙΓ ΖῈΡΘΡΘ θη. Υρ]. 49. 

ὁ. Αὑο} ἄϊθ56 Βον ἰδ Πγαηρ; οἸδυδί 
Ῥ, ἀστοῖς ἄϊθο Οον ἰββοπβίγαρθ θηῦ- 

κΚυϑδθη Ζὰ ᾿ὅμηθη, ΟὉ δ. ἰοῦ σοὶ ϑὲ 

δ ἀ16 Μϑδομύ ἀ65 ἩούοΥ5 ὌΡΘΥ 

ΤΙ ΌΘη πὰ Τοῦ οὐδ οἷπμθ ΤΎΓΘΏΙΪΒ 

νι ομθηδ θυ) π6. ορορθη ὃ. 
οὐ] ἄγ, 4855 ἀϊθϑο σου τη Μϑδολύ 

ἀο5 ΤΎΥΔΏΏΘη οἱρ θη ] 10. ΠῸΪ ἴῃ 56]- 
ΠΟΥ δὐγδ]οβιρκοιῦ Ὀθβϑύθῃθ, πα αἱ οί 
δὴ 510ῃ;, ΒΟΠαΘΙ ΠᾺΡ ΘΠ 516 ρ6- 

ἱ τρομῦ δυβροδύ ψογᾶθρ, οἱη ἀπ΄ 5οὶ. 



Οδρ. 34. 4θ8 6. 409 ἃ. Ὁ. ι 5] 

Ἶ δ λει ἃ δοκεῖ αὐτῷ μὴ μέγα δύνασϑ δὲ ποιοῦντα ὃν πό ὁ δοκεῖ αὐτῷ μὴ μέγα δύνασϑαι μηδὲ 

ποιεῖν ἃ βούλεται. 

ΠΩ... Ὡς δὴ σύ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο ἐξεῖναί σοι 

ποιεῖν ὅ τι δοχεῖ σοι ὃν τῇ ττόλεε μᾶλλον ἢ μή, οὐδὲ ζηλοῖς 
ς 3 δ τ 2 , ἰὴ 3» ρὲ 9 ΄ 

ὅταν ἴδῃς τινὰ ἢ ἀποκτείναντα ὃν ἔδοξεν αὐτῷ ἢ ἀφελό- 
μενον χρήματα ἢ δήσαντα. 

ΣΩ. Δικαίως λέγεις ἢ ἀδίκως: 

ΠΩ... ὋὉπότερ᾽ ἂν ποιῇ, οὐχ βμιφοείθεῖς ζηλωτόν ἔστιν; 469 
ΣΩ. Εὐφήμει, ὦ Πῶλε. 

ΠΩ... Τί δή: 

ΣΩ. Ὅτι οὐ χρὴ οὔτε τοὺς ἀζηλώτους ζηλοῦν οὔτε τοὺς 

ἀϑλίους, ἀλλ᾽ ἐλεεῖν. 

ΠΩ... Τί δαί: οὕτω σοὶ δοκεῖ ἔχειν περὶ ὧν ἐγὼ λέγω 
- 3. ’ 

τῶν ἀνϑρωπῶων: 

ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΠΩ 1. Ὅστις οὖν ἀποκτίννυσιν ὃν ἂν δόξῃ αὐτῷ, δικαίως 

ἀποκχτιννύς, ἄϑλιος δοκεῖ σοι εἶναι καὶ ἐλεεινός; 

ΣΏ. Οὐκ ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζηλωτός. 
ΠΩ... Οὐκ ἄρτι ἄϑλιον ἔφησϑα εἶναι: 
ΣΩ. Τὸν ἀδίχως γε, ὦ ἕταῖρε, ἀπτοχτείναντα, καὶ 

.. 

ξλεείνὸν 

δὲ πρός" τὸν δὲ δικαίως ἀζήλωτον. 

ΠΩ. Ἤ που ὅ γε ἀποθνήσκων ἀδίκως ἔλεξεινός τὲ καὶ 
ἄϑλιός ἔστιν. 

ΣΩ. Ἥττον ἢ ὃ ἀποκχτιννύς, ὦ Πῶλε, καὶ ἧττον ἢ ὦ δι- 

καίως ἀποθνήσκων. 

ΠΩ... Πῶς δῆτα, ὦ Σώχρατες: 

ΣΩ. Οὕτως, ὡς μέγιστον τῶν κακῶν τυγχάνξι ὃν τὸ ἀδικεῖν. 

468 6. ὡς δὴ σύ οπχοϊαπιδίϊν 
ΞΞΞ- φιυαϑὲ ὑ6γῸ. γρη. 90.6., 99 ἢ. 
2] ο. δή τοὶ Ιτοπῖθ, τσὶ ὅ[ξ 618, 
οαῦ Βοκδηπέθα, Ν τρδέμις τᾺν πὰ 
ὙΘ156Πα. 

469. εὐφήμει. ὍΦΙ ΠΏΡΕΥ. 
ἀτοκὺ ἄρθη ὑϊοΐθη, συμ θη άθῃ 

Ἐτηβὺ ὈΘ5ΒῸΥ 8.5, 815 4δἃ5 ΨΒΘΗΓΙ 
ΟὐοΥΓ βπρΊτί ΘΙ ἀμ 5ο ἃ 0 Π6 Ζ. Β. 

ὅσ. 20] ὁ. 214 ἃ υἀπᾶ 5οῃϑὺ 
ΒΘ Ὀτδαο]ιὺθ οὐκ εὐφημήσεις; "ας 

περὶ ὧν τῶν ἄνϑρ. Τ)6γ Ατέϊκοὶ 
ὈΙοΙθύ Ὀ6Ὶ ἃ ὕϊηβίθι]απρ' ρ6- 
υν μη ]Π10}} πνορ΄. -- δικαίως. Ἠδ- 
πὶ ΙΓ, ΘΊ]ΘΙ ΟΠ 58ΠῚ ὈΠΌΘΙ Ἃ6Γ 
Ηδπά, ἀὰ5 ἀμφοτέρως Ζυτγίοϊκ- 
Θ᾽ ΘΠΟΠΙΠΊΘΗ. 



59 469 Ἐ. ὁ. ἃ. 6. ανρ. 94, 98, 

: ᾿ τ 3 2 9. 3 ᾿᾿ . 
ΠΩ. Ἢ γὰρ τοῦτο μέγιστον: οὐ τὸ ἀδικεῖσθαι μεῖζον; 
ΣΩ. ἭΚκιστά γξ. 

ΠΩ͂. Σὺ ἄρα βούλοιο ἂν ἀδικεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀδικεῖν; 
ΣΩ. Βουλοίμην μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα᾽ εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον 

εἴη ἀδικδῖν ἢ ἀδικεῖσθαε, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ 

ἀδικεῖν. 

ΠΩ... Σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο: 

ΣΩ. Οὔκ, εἰ τὸ τυραννεῖν γὲ λέγεις ὅπτερ ἐγώ. 

ΠΩ. .4λλ᾿ ἔγωγε τοῦτο λέγω ὅττερ ἄρτι, ξξεῖναι ἔν τῇ 

πόλει, ὃ ἂν δοκῇ αὐτῷ, ποιξῖν τοῦτο, καὶ ἀποκτιννύντε καὶ 
2 ’ Ἀ ’ ’ 4 εν ΒῚ -ὦ , 

ἔχβάλλοντε καὶ πάντα πράττοντι κατὰ τὴν αὐτοῦ δόξαν. 

90, ΣΩ. ὮὨ μαχάριξδ, ἐμοῦ δὴ λέγοντος τῷ λόγῳ ἔπι- 

λαβοῦ. εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν ἀγορᾷ πληϑούσῃ λαβὼν ὑπὸ μάλης 
2 , , Ν δι ὧν ΕῚ -- 2 ᾿ , »" 

δγχειρέδιον λέγοιμε ττρὸς σὲ ὅτε  Πῶλςε, ἐμοὲ δύναμίς τις 

καὶ τυραννὶς ϑαυμασία ἄρτε προσγέγονεν᾽ ἕὰν γὰρ ἄρα ἐμοὶ 

δόξῃ τινὰ τουτωνὲ τῶν ἀνθρώπων ὧν σὺ δρᾶς αὐτίκα μάλα 

δεῖν τεϑνάναι, τεϑνήξει οὗτος ὃν ὧν δόξῃ" κἄν τίνα δόξῃ 

μοι τῆς κεφαλῆς αὐτῶν κατεαγέναι δεῖν, κατεαγὼς ἔσται 

αὐτίκα μάλα, κἂν ϑοίμάτιον διεσχίσϑαε, διεσχισμένον ἔσται" 

οὕτω μέγα ἐγὼ δύναμαι ἕν τῆδε τῇ ττόλειε᾿ εἰ οὖν ἀπιστοῦντί 
»ς 4 2 2 2 γ1 μ᾽ 2 4 ς΄ ΕΥ̓ , 

σού δείξαιμε τὸ ἐγχειρίδιον, ἐσὼς οὖν δίττοις ἐδὼν ὅτε ὠ Σώ- 

κρατές, οὕτω μὲν πάντες ἂν μέγα δύναιντο, ἔπεὶ κἂν ξμτερη- 

σϑείη οἰκία τούτῳ τῷ τρόπῳ ὕἥντινά σοι δοκοῖ, καὶ τώ γε 
᾿Αϑηναίων νεώρια καὶ τριήρεξις καὶ τὰ πλοῖα πάντα καὶ 

ῬΗΠΑ]ΙΟΉ, σγοπη 16 ΤΊΊΘΥΘ τη ο. ἐμοῦ --- ἐπιλ. ἐμοῦ λεγ. 66- 
γου τπηΐθη. 1816} ὈΠᾺ 6 π᾿ γεῶρ. ρϑηβαΐζ Ζὰ Ῥο]οβ᾽ ἔγωγε λέγω, 

» ΘΠ ΠῸΠ ΙΘΟἢ τοῦθ, 850 ρΎθΙία 

τΏ16}} τπηϊῦ ατ πάθη δη,“ ἃ. ἢ. 1855 

Πα Δ Οἢ π]Οἢ το θη ππὰ ΡΟΊΘΙ6 
ἄδπη οἰἴο. 

6. εἰ οὖν γρῚ. ὅ8 ο. --- ἥντινα 
δομοῖ, Θοπ ὉΠ ἄθι Ηδιρ ὑϑδύζ, 

Ξε εἰ δοκοῖ. --- τριήρεις. Ὦϊ6 γεωρ. 
ὙΔΓΟΠ ΘΌΘη ἢ ἄθη Βα ππᾶ 

α16. Αὐθονδῃγαιηρ' 461 ΚΙαΊορθ- 
50} 1 4ἃ, πα οἷηπ ΑὈΌΤΓΘΠΠΘΗ 

ἀοικο  θοη ἀδπὴ ὈΘΒΟΠΟΘΥΒ. 6Π1- 

καὶ τρ. οἴπθῃ θηρθίθῃ Βορι ῆε- 
ΘΟΠΊΡΙΟΧ, ἔστ ΘΙ θη 6. ΑὙ ΚΘ] 
465 ΗἩΦαρ θορΥ Β Φαβτ σύ, ἰπ- 
ἄθιη 561η6 ὟΥ Κα ηρ᾽ 5160} ΔΊ ἢ δα 
46η ὙοΥθαπθπθη ΝΕΟΒΘΗΒΟΡΥΠ 
οὐδ θοϊτύ, νρ]. ΤῊ. 1, 148 τὴν 
γῆν καὶ οἰκίας (485 1.ἅπα πα ἄθη 
Ἠδαβοτπ ἀαται) ἀπά 2,18 τοὺς 

ἀγροὺς καὶ οἰκίας (416 Τιὰπαρϊθοτ 
ποῦϑὺ ἀοθπ ἀᾶχὰ οι ρθη Θ6- 
Ὀᾶπαφ6η), υπᾶ ρσ8η2Ζ ΘΡ6π80 Χρῃ. 



409 6. 470 ἃ. Ὁ. 52 Ό8ρ. 95. 

τὰ. δημόσια καὶ τὰ ἴδια᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἄρα τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ μέγα 
δύνασθαι, τὸ ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτῷ" ἢ δοκεῖ σοι; 

ΠΩ... Οὐ δῆτα οὕτω γε. 

ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν δι’ ὅ τε μέμφει τὴν τοιαύτην 
δύναμιν; 

΄ ΠΩ... Ἔχγωγξε. 

ΣΟ, ΓΕ δή; λέγε. 

ΠΩ... Ὅτι ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα ζημιοῦσθαί 

ἔστιν. 

ΣΩ. Τὸ δὲ ξημιοῦσϑαι οὐ κακόν; 

ΠΩ... Πανυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ ϑαυμάσιε, τὸ μέγα δύνασϑαι πάλιν αὖ 

σοι φαίνεται, ἐὰν μὲν πράττοντι ἃ δοκεῖ ἕπηται τὸ ὠφελίμως 

πράττειν, ἀγαϑόών τὲ εἶναι, καὶ τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐστὶ τὸ 

μέγα δύνασθαι" εἶ δὲ μή, κακὸν καὶ σμικρὸν δύνασϑαε; σκε- 

ιψνώμεϑα δὲ καὶ τόδε᾽ ἄλλο τὸ ἢ ὁμολογοῦμεν ἑνίοτε μὲν 
ἄμεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀττοκτιννύναι 

Μροῃ. 1.,1,19. ὅ,10, ὅ, ΠῸΓ ἀ8.55 

ΠΙΘΙ ἀ16 Νοιηϊηδ ἴῃ θη ππά 
ΝΌΠΙΘΙΙΒ ΡΊΘΙΟΉ 51η4. 1)85 Ε6ἢ- 
θη 465 ΑΥΕ116]5 ηϑορύ ἀϊ6 6]16- 
ἀοτ Πρ 465 ϑαύΖαβ ἀμ οὐο Π]56ῃ, 
ΠΤ ΘΠ 516 ΓΟ ΠοξοΙ 50 ΜΈ ΓαΘ, 

ΘΠ Ο6Υ ΑΥΟΚ6Ὶ οηὐννθαθυ 6] 
το. βυϊηαθ, οὐδ δ οἢ Ὀοὶ πλοῖα 
ἔῃ }{6 ΠΟ Π6π: ΟἹ]. 2, 18 τὴν 
ἀκρασίαν καὶ μέϑην καὶ κπορδα- 
κισμούς. ἘΞ 1Ἰ6ρὉ 8150 ΗΪΘΙ δίῃ γ 08 
4. ατημηγδῦ. ΠΟΟἢ ὈΘϑὑτητηου 8η- 
ΖΘΥΚΟΠΠΘΠΟΘΙ ἸΟΡΊΒΟΠΟΥ Οταπὰ 
ΓᾺΡ ἀ85 ἘΘΏ]Θη ἀθ85 ΑΥΟΚ6]5. ὙΟΥΙ 
(ἴῃ Ὡπάθυθυ, ἔθ ΘΥΘΥ Ν οἰἶ86 ἔθ η]0 
ΕΥ 2. Β. ΤΈυο. 4.29 τὰς ἁμαρτίας 

καὶ παρασκευή). --- - τὸ ποιεῖν. 
1)61 ΑΤΟΚΘῚ Κϑῆῃ Ὀ6Ὶ 46πὶ 6Ρ- 
οχϑρϑύ. Τηΐ βίθῃθῃ οὐϑὺ ἔθ] θῇ, 
Ἰθύζίθυθϑ ἀπ, ΘΠ ΠῸΤ 416 ΓΘ ]η 6 
1466 ἀθ5 ψογθὰπὶ δυβροατχίοκύ 
ὙΘΤάθη 530]], υὙρ]. 51] 6. 74 68. 8 ο. 

470. οὐκοῦν --- σμικρὸν δύ- 
ψασϑαι. Ὧα5 ϑυθ͵]εος τὸ μέγα 
δύνασθαι δῦ Ζιπὶ Ργδ ἀϊοαῦ ΘΙΩ ο- 
5615 ἀγαϑόν τὲ εἶναι καὶ μέγα 
δύγασϑαι, ἃ ΠάΘΓΘΓΒο 8 μακὸν (τε 
εἶναι) καὶ σμικρὸν δύγασθϑαι. 1) 88 
Ῥτδαϊοαὺ μέγα δύνασϑαι ΘΌΘΓ 
(4.5, νγῖθ διοι μικρὸν δύνασϑαι, 
1Π ΘΠ ρῃδύ. ὅ΄ηπ6 Ζὰ ΠΘὨΠΊΘη δ 
ΞΞΞ οἴη δ δοβ μέγα δυ».) Βαῦ, 
βία ὐ γοῃ φαίνεσθαι ΔΟΠδηρῚρ' Ζὰ 
Ὀ]ΘΙΡ ΘΠ, 561Π6 1 ἸΟΡΊΒΟΠΘη Βοϑάθα- 
ἀπ ηρ σΘρ η ἀϊο ἀϑϑύδ] 61Π68 561Ὁ- 
βίη α!ρ θη ϑαῦζθϑ ΔΗΡ ΠΟΙΊΠΊΘΗ. 

470 

4, ΑΙἹ5 Ἰορθηάϊισοημ Οδρθηθουοὶβ 

Ὠθηηΐξ Ῥι ἄθῃ Ατόομοῖαοβ, Ὑ ΘΙ ΠΟΥ, 

ΟὈΡΊΘΙΟΝ ἄοΥ ρυύβδίθ Ὑ ΘΥΌΥΘΟΊΘΥ, ἀΘΥ 
δ] ἀκ] δύο ΜΘΏΒΟἢ 56]. 5. θϑμαῦτῦ 

ἀδθδὶ, ἀδ85 ρ) ἀοΚΠο ἢ πὰτ ἀθὺ α6- 

ΤΘομύθ, ἀθὺ Τἰηρουθομίθ ἈΌΘΥ απ- 
5011 56]. 



δά 470 ᾿. ο. ἃ. ὅδρ. 95. 90. 

τὲ καὶ ἐξελαύνειν ἀνθρώπους καὶ ἀφαιρεῖσθαι χρήματα, 
δνίοτε δὲ οὔ: 

ΠΩ... Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, καὶ παρὰ σοῦ καὶ τιαρ᾽ ἐμοῦ 
ὁμολογεῖται. 

ΠΩ... Ναί. : 

ΣΩ. Πότε οὖν σὺ φὴς ἄμεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν; εἰπὲ 
τίνα ὅρον ὁρίζει. 

ΠΠΌΣΙ Σὺ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, ἀπόκριναι ταὐτὸ τοῦτο. 

ΣΩ. Ἐγὼ μὲν τοίνυν φημί, ὦ Πῶλε, εἴ σοι παρ᾽ ἐμοῦ 

ἥδιόν ἐστιν ἀκούειν, ὅταν μὲν δικαίως τις ταῦτα ποιῇ, ἄμει- 

γον ξἴναι, ὅταν δὲ ἀδίκως, κάκιον. 

3ῦ, ΠΩώΩ.1. Χαλετόν γέ σὲ ἐλέγξαι, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾽ 

οὐχὲ κἂν παῖς σὲ ἐλέγξειεν, ὅτε οὐκ ἀληϑῆ λέγεις: 

ΣΩ. Πολλὴν ἄρα ἐγὼ τῷ παιδὲ χάριν ἕξω, ἴσην δὲ καὶ σοί, 
ἕάν μ8 ἐλέγξῃς καὶ ἀπιαλλάξης φλυαρίας. ἀλλὰ μὴ κάμῃς 
φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν, ἀλλ᾽ ἔλεγχε. 

ΠΩ... ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, οὐδέν γέ σε δεῖ παλαιοῖς 

πράγμασιν ξδλέγχειν᾽ τὰ γὰρ ἐχϑὲς καὶ ττρώην γεγονότα ταῦτα 

ἱκανά σὲ δξελέγξαι ἐστὶ καὶ ἀποδεῖξαι, ὡς πολλοὶ ἀδικοῦντες 

ἄνθρωποι εὐδαίμονές ξἔσιν. 

ΣΩ. Τὰ ποῖα ταῦτα: ᾿ 

ΠΩ. ᾿ἀρχέλαον δήπου τοῦτον τὸν Περδίκκου ὁρᾶς ἄρ- 
χοντα Μακεδονίας; 

ΣΩ. Εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ ἀκούω γξ. 

ΠΩ... Εὐδαίμων οὖν σοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἄϑλιος: 

ΣΩ. Οὐκ οἶδα, ὦ Πῶλε᾽ οὐ γάρ πω συγγέγονα τῷ ἀνδρί. 

Ῥογάῖκκαβ Π., τορι οσίθ418---899, , κ᾿ τ. λ. γοη Οἴσοτο Ταβο. ὅ, 12,94 
ὉΠἅ ΟΥ̓ΨΑΙΌ 5190} ἀυτοῃ Βοίταθ-ὀ ἀβοιβοίχζί. --- καλὸν κἀγαϑόν. 
ΤΠ; Π6]] Θ ἩΙΒο 6 Υ Καὶύυτ ππᾶ Απ- ΘΙ Οτίθομθ ὈθΖθίσπηθὺ τη ἀ16- 
Ἰαραπρ' γοη ΕΘδύθπροδη ππὰ δύγαβ- 56Π| ΑἸΒΡΌΟΚ (ἀ6Υ 510} πίοῃύ 
56}. ΡΊΟΒ56 Υ ογἀϊθηβύθ ἀπὲ Ναϊτ- [ οπὐβρυθομοπα ἀθαίβοι ἃ θουβθύζθῃ. 
ἀοπίθπ. Απ βοίποιῃ Ηοΐ μἰθ]ίθθ [δδϑύ, 48,59 ὅπ“ Ζὰ Δι. 550} 1655-᾿ 

510 ὈΠΌΘΙ Δπάθσθη 8 Οἢ ἘΠῚΡΙ- ΠΠ6ἢ Αϑεμϑυίβομοβ θϑζθίομποϑῦ) ἄθη 

470 ἃ. Ατοῆθὶδοβ, 50 πη 465 ἄε5 υπᾶ Ζουχία δαΐ, ---- οὐκ οἶδα 



σαν. 26. 70... » 41ἘΝ. Ὁ. 55 

ΠΩ. Τί δαί; συγγενόμενος ἂν γνοίης, ἄλλως δὲ αὐτόϑεν ὁ 

οὐ γιγνώσκεις ὅτε εὐδαιμονεῖ: 

ΣΩ. Μὰ 4 οὐ δῆτα. 
ΠΩ͂. “ῆλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτε οὐδὲ τὸν μέγαν βασιλέα 

γιγνώσκειν φήσεις εὐδαίμονα ὄντα. 
ΣΩ. Καὶ ἀληϑῆ γε ἐρῶ᾽ οὐ γὰρ οἶδα παιδείας ὅπτως ἔχει 

καὶ δικαιοσύνης. 

ΠΩ... Τί δαί: ἐν τούτῳ ἣ πᾶσα εὐδαιμονία ἐστίν: 

ΣΩ. “Ὡς γε ἐγὼ λέγω, ὦ Πῶλε᾽ τὸν μὲν γὰρ καλὸν κἀάγα- 

ϑὸν ἄνδρα καὶ γυναῖκα εὐδαίμονα εἶναί φημε, τὸν δὲ ἄδικον 

καὶ πονηρὸν ἄϑλιον. 
ΠΩ. ἔάϑλιος ἄρα οὗτός ἔστιν ὃ ̓ Αρχέλαος κατὰ τὸν σὸν 

λόγον: 

ΣΩ. Εἴπερ γε, ὦ φίλε, ἄδικος. 

ΠΩ. ᾿ἀλλὰ μὲν δὴ ττῶς οὐκ ἄδικος: ᾧ γε προσῆκε μὲν 

τῆς ἀρχῆς οὐδὲν ἣν νῦν ἔχει, ὄντε ἐκ γυναικὸς ἢ ἣν δούλη 
᾿Αλχέτου τοῦ Περδίκκου ἀδελφοῦ, καὶ κατὰ μὲν τὸ δίκαιον 
δοῦλος ἦν ̓ Αλχέτου, καὶ εἰ ἐβούλετο τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐδοί- 

λευεν ἂν ᾿Δλκέτῃ καὶ ἣν εὐδαίμων κατὰ τὸν σὲν λόγον᾽ νῦν 

δὲ ϑαυμασίως ὡς ἄϑλιος γένονεν, ἐττξὶ τὰ μέγιστα ἠδίκηκεν" 

ὅς γὲ πρῶτον μὲν τοῦτον αὐτὸν τὸν δεσπότην καὶ ϑεῖον 
μεταπεμψάμενος ὡς ἀποδώσων τὴν ἀρχὴν, ἣν Περδίκκας 

αὐτὸν ἀφείλετο, ξενίσας καὶ καταμεϑύσας αὐτόν τὲ καὶ τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ ᾿Αλέξανδρον, ἀνειμοιὸν αὑτοῦ, σχεδὸν ἡλικιώτην, 

ἐμβαλὼν εἰς ἅμαξαν, νύκτωρ ἐξαγαγὼν αἤτέσφαξέ τὲ καὶὲ 

ἠφάνισεν ἀμφοτέρους᾽ καὶ ταῦτα ἀδικήσας ἔλαϑεν ἑαυτὸν 
ἀϑλιώτατος γενόμενος καὶ οὐ μετεμέλησεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὀλίγον 

γοπὶ ἰαπάραπκίο 465 ααέδη ἀπά [ πἰοπὸ νοὸὰ οὐδὲ» δομᾶπρίρ; στο 
δοῃμόποῃ, 8150 πϑοῃ Οοἰδὺ ὑπ ἀδ5 ρΆπΖθ ΟὈ]εθοὺ Ζὰ ἀθηῃΐζθη 150, 

ΚΟΤΡΘΓΙ, [Πποσϑῖὴ ππα ΑΌΒΒΟΤΘΙΩ, Πδὺ προςήκει ἄθηῃ Νοιηδύϊν. -- 

γοἹ] Κοιηηθπθη Μάπη. Μη θε- β εἰ ἐβούλετο, ἐδουλ. ἄν. Πωρετῇ, 
δοῃέθ ἀρΙΊρ ΘΒ, 48,55 ΒΟΚΓΙΓ. πίθου ᾿ ἀπ αἰθΘ ΠϑΙΘΙ ΠΟΙΥΟΓΖΌΠΘΌΘΗ. 
ἄθπιβθιθοα Ρτγδδϊοαίθ ἃθοι ἀδ5᾽ γρ]. 16 ες ἔπασχον. 
γε ὶΡ Ὀθεοἔαββύ. Ὁ. ΠῖῈ Ηδυΐαπρ' ἀοὺ ῬδτϊοΙρ. 

471. ἀρχῆς ρατέϊξ. αφπηϊξϊν, ,; θοΖριομῃποὺ ἀϊ6 ρομδυξέο ΒοΒ1]α. 
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Ω 

56 471 ο. ἃ. Οαρ. 20. 27. 

ὕστερον τὸν ἀδελφόν, τὸν γνήσιον τοῦ Περδίκκου υἱόν, τταῖδα 
« - Σ , , 

ὡς ἕτχιταξδτῇ, οὗ ἢ ἀρχὴ ἐγίγνετο κατὰ τὸ δίκαιον, οὐκ ἔβου- 
λήϑη εὐδαίμων γενέσϑαι δικαίως κϑρέψας καὶ ἀποδοὺς τὴν 
2 Α 2 ’ 2 4 5 , 2 Ν 2 . Υ ἈΝ 

ἀρχὴν ξχξίνῳ, ἀλλ᾽ δίς φρέαρ ἐμβαλὼν ἀποτινίξας πρὸς τὴν 
΄ 5 - ΄ - 2» , “- 

μητέρα αὐτοῦ Κλεοτάτραν χῆνα ἕφηῃ διώκοντα ἐμττεσεῖν καὶ 
» - ΄ - ς΄ ᾽ -- ἀποϑανεῖν. τοιγάρτοι νῦν, ἅτε μέγιστα ἠδικηκὼς τῶν ἔν 

Μακεδονίᾳ, ἀϑλιώτατός ἔστι ττάντων Μακεδόνων, ἀλλ᾽ οὐκ 
2 , 3, 2», [χά , -- 

εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως ἔστιν ὅστις ᾿Αϑηναίων ἀπττὸ σοῦ 
3 [4 , 2 «ς -ψ- , , 

ἀρξαμενος δέξαιτ᾽ ἂν ἄλλος ὁστισοῦν Πακεδόνων γενέσθαι 
“-- δ.2 , 

μᾶλλον ἢ ᾿Αρχέλαος. 
5 -- ’ - 2 .- 

ὉΠ. ΣΩ. Καὶ κατ᾽ ἀρχὰς τῶν λόγων, ὦ Πῶλε, ἔγωγέ σε 
2 ΄ ς  Ξ 5 Ν ιν ς Α - 

δ7γνξσα ὅτε μοι δοκεῖς ξὐ ττρὸς τὴν ρητορίκὴν τεξταιδεῦσθαι, 

τοῦ δὲ διαλέγεσθαι ἡμεληκέναι᾽ καὶ νῦν ἄλλο τι οὗτός ἔστιν 
΄ δα - 3 9 “ “--- 

ὃ λόγος, ᾧ μὲ καὶ ἂν παῖς ξξελέγξειξ, καὶ ἐγὼ ὑπὸ σοῦ νῦν, 
« 4 3 ΝῚ ΄ , - »,. , Ν 2 

ὡς σὺ οἵξι, δξεληλεγμαι τούτῳ τῷ λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδι- 

κοῦντα οὐκ εὐδαίμονα εἶναι; τεόϑεν, ὦ ᾽γαϑέ; καὶ μὴν οὐδέν 
γέ σοι τούτων ὁμολογῶ ὧν σὺ φής. 

6. ἴσως ἴτοπ. Ζαγουβίοηῦ. --- | χρυσοῦ ἀρξαμένγοισι ἄργνρος κ. 

ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος "ΟΠ ΑἹ τ. Δ. ϑδυβ]οοῦ υπᾶ πᾶποι Ζὰ Ὀ6- 

δηΐδηροηά, ἃ. ἢ. ἀὰ γοῦ 8116.“ 501] 6 η 8468 Νοιηθη [Ἀ}]16η, ΨΊΘ 
1.85 ῬδΥΌΟΙΡ ΘΟΠΡΤΕΙΤΌ ἴῃ ἀἸΘΒ6 ΙΓ 8Π ἈΠ5. ϑ.6116, ΖιιθδιηΠΊ6 η ΒΟΡΉ. 

δάθηϑαχὺ ρϑυν μη] 10} ἴῃ ΝΌπιο- 242 6, Χϑμορῃ. δ ϑού. ὅ, 9. 
ΤῸ5, Οδϑὰβ ὑπα Οθπι8 τη1ὖὉ 61 

ΝΟΙΊΘ6Η, ἀδ5 Πδ ΠΟΥ Ὀ ΘΒ ϊπηπηῦ ὙΠ], 
Ζ. Β. ΒΘρ. 10, 600 6 οὐκοῦν τί- ἀρλνος ; 
ϑωμε ̓ ἀπὸ Ὁμήρου ἀρξαμένους ἀθυβοϊαηρ ἄμ] ΟμοΥ ΔΘ ]θραηρδ- 

πάντας τοὺς ποιητικοὺς μιμητὰς γΘΥΒΌΘΠΘ βύθ}}0 5. γοτθσϑ ἀδ5 ΥΥ Θ5 68 

-- εἶναι; ἴθ. 2, 866 6. 6, 498 α. ἄθ5. ψϑῦσθη Βονθὶθοϑ ἔθϑῦ. 

Τηρδοὺ. 171 ". ΑἹεῖν. 1. 104. 411 ἃ. καὶ κατ᾽ ἀρχάς, 48 ἁ. 
Ιρρ. 2 2, 661 Ἀ. Χοη. Ἠ6]]. 7, ᾿ 68 ΘΟΥΓΟΒΡοΟπαϊΓ 815 Ζνν ού68 Ο]168 

1, 82 ἔφασαν, ἀπὸ ᾿ΑΔγησιλάον καὶ νῦν, τὺ 5οΒ]]οϑϑὺ 510}: δῃ 

ἀρξαμένους πάντας κλαίειν. )6-  Ιοὐζίθσθϑ δίαύὺ ἀθὲ ΕΟ ΤΠ; 

πιοβίῃ. 9,22. 18,297. ΠΟΘ τίοῃ- ἀδι ἔδίῃ ἰτοπ. Βδᾶθ πιϊῦ ἐπαινῶ 

ἰοῦ 5:68}: Διο ἀδ5 Ῥαγύϊοὶρ πᾶοῃ.:͵'Ο Κ. τ. Δ. ἴῃ ἔγθίϑυ ὙΥ Θπάυπρ' υπάὰ 

ἄθιῃ Βα 76οὐ 465 Ῥγδαϊοδύβ ; ΥΠΙΡ. πιϊῦ Κτᾶ! ροσ θη δρούϊθ ἀϊ6 ΕΤδΡΘ 

ΤΡ δοκεῖς πάντας ἀϑλίους ἄλλο τι κ. τ. Δ. δὴ. -- τοῦ δὲ 

ἡγεῖσϑαι ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος. διαλ. δέ Θπίμᾶ!Ό οἰπθ δθβοῃγδη- 

Χοη. ΟΥτ. 1: 6 8. ̓ ͵ δ, 6ὅ. Ηετοά. Κοπᾶθ Νβθθηθϑυϊ πηπηαῃρ', ἀΘΒΘΥ 

5, 49 ἔστιν αὐτοῖς ἀγαϑά, ἀπὸ ᾿ ἀυτἔξε ἀδ8 ογβϑίβ Ο]ϊθα κοίῃ μὲν 

ὅ. Ζυγ ΒΙΟΠΘΥΌ Πρ 405 ὰ ὈΘΡΊΠΠΘΗ- 
ἄρῃ Ἡδυρύθονθίβθβ σορθῃ αἴθ Ὑ)͵16- 
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ΠΩ... Οὐ γὰρ ἐϑέλεις, ἐπεὶ δοκεῖ γέ σοι ὡς ἐγὼ λέγω. 

ΣΩ. Ὦ μακάριε, ῥητορικῶς γάρ μὲ ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, 

ὥσπερ οἱ ὃν τοῖς δικαστηρίοις ἡγούμενοι ξλέγχειν. καὶ γὰρ 
ἐχεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ξλέγχειν, ἐπιδιδὰν τῶν 
λόγων ὧν ἂν λέγωσι μάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται καὶ εὖ- 
δοκίμους, ὃ δὲ τἀναντία λέγων ἕνα τινὰ πταρέχηται ἢ μηδένα. 

᾿ Αι ε "5 2 4 2 ΠΣ ΡΡῚ 4 Α »» 2 Ἂ 
οὗτος δὲ ὃ ἔλεγχος οὐδενος ἀξιός ἔστι πρὸς τὴν ἀλήϑειαν 
ΕἸ το ν νι Ἁ ,’ « ᾿ --- 

ἐνίοτε γὰρ ἂν καὶ καταψευδομαρτυρηϑείη τις ὑπὸ πολλῶν 
καὶ δοκούντων εἶναί τι. καὶ νῦν σττερὶ ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου 
σοῦ πάντες συμφήσουσι ταῦτα ᾿Αϑηναῖοι καὶ οἱ ξένοι, ξὰν 
βούλῃ κατ᾽ ἐμοῦ μάρτυρας παρασχέσϑαι, ὡς οὐκ ἀληϑῆ 
λέγω" μαρτυρήσουσί σοι, ξὰν μὲν βούλῃ, Νικίας ὃ Νικηράτου 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ μετ᾽ αὐτοῦ, ὧν. οἱ τρύτοδες οἱ ἐφεξῆς ἕστῶτές 

εἰσιν ἔν τῷ Διονυσίῳ, ξὰν δὲ βούλῃ, ᾿ἀριστοκράτης ὃ Σκελ- 
λίου, οὗ αὖ ἔστιν ὃν Πυϑοῖ τοῦτο τὸ καλὸν ἀνάϑημα, ἕξὰν 
δὲ βούλῃ, ἢ Περικλέους ὅλῃ οἰκία ἢ ἄλλη συγγένεια, ἥντινα 

ἂν βούλῃ τῶν ἔνϑάδε ἐκλέξασθαι. ἀλλ᾽ ἐγώ σοι εἷς ὧν οὐχ 
« -- ΒῚ ’ Ἁ 2 Φ 2 ἮΝ ΄ 

ὁμολογῶ" οὐ γάρ μὲ σὺ ἀναγκάζεις, ἀλλὰ ψευδομάρτυρας 

δ μα] θη, ννοάυτοι οἰ ά6 ΘΟ] θ᾽ ΟἹ ρα ΘΠ Ϊ50 ἢ} ρΘϑππίθη Ασίβίο- 
ΘΙΠΘΠΔ6Ι οἽ]ΘΙ Πρ Θϑίθ]]ῦ, 1ὼ ἀἃ8 Κτϑίϊθ οἰπθ ΒΗ ]]6, ππα γα 6 815 
Ζνγοῖύθ ΠΘΙΥΟΥΡΘΒΟ θη ὙΟΓάΘῃ ΘΙΠΘΙ ΘΓ ΑΤΡῚ ΜΒ ΒΘ ρῸ 406 
τνᾶγαϑ. ΣΕ]. 58 6. 68 ἃ, --- καὶ μήν. Βἰπροτϊομέθο. Τὰ Ῥ σ  Κὶ 6 5᾽ Ηδὰβ 
Ὅω πόϑενγ; εἶποῖ Κγϑρθη 8ῖ- ᾿ (6Γ 86]08ὺ Ἰϑδύθ 78. πίομῦ τη }γ) 
ΠΘΙΠΠηρ᾽ ΟἼΘΙΟἢ δῦ, 80 ΒΟΒ]Θβδῦ 1ϑὺ α16 Πϑιηο σαῦϊθ νοσύγοίθπη. 80 
ΒΟ δ ἀϊθβθθθ καὶ μήν ἴῃ 48. ὑυάθῃ ΠΟΥ 815 Ζθαρομ Εἰ ἀΪθ 
Βεαἀθαύθαπρ' σοη ,ππα (Δ.10}}} ἔϊγ- 3 Βομδαυρίμηρ' 465 ῬΟ]ο8, 48.855 ΑΤΌΉ. 

ΠΣ 8η. ,ωο0 ποίη! δ ρΘθΘ | δὴ ρ] οΚ] ΟΠ οΥ ἩΘΥΓΒΟΠΘΙ 56], 
10} ἀ1’ ΕἸ ΘῊΓ ---- πιο 5 Ζα. “ ᾿ϑα ο Υ ΔΗΡΌΒΘΠΘμ6 ΜΆ ΠΠΟΥ (ΘΓ ἢ 

6. ῥητ. γάρ ὍθΖ. δυῇ οὐδὲν Ἐσύ πυχ ψ» 16 ἀπ 556} 10 ῃ6 ΕὙΤη- 
ὁμολογῶ. τϊρ τ οιῦ 1ΠΤ6 τη] ΘΙΠΘΙ͂ ΡΨ 556 

41ὅ. Νικίδ88, οἷα Ηδυρὲ 4εγ  Οϑύθηὐδιίοι ἐφεξῆς δυρ᾿ 656 ]] θη 

Β᾽Θῃγᾶ 881 ὍΘ ΟΡἐϊπηδύθῃ Ἀηα Κ6]4- 
ΠΘΙΤ ΠῚ 51Κ6]. Κτὶθρθ, ἍῸ ΕΓ 419 
56 Ιπθῃ Το ἴαμα, ἥκιστα ἄξιος 

ὧν εἰς τοῦτο δυςτυχίας ἱκέσϑαι 

διὰ ; τὴν πᾶσαν ἐς ἀρετὴν γνεγομι- 
σμένην ἐπιτήδευσιν, Ὑπυο. ἴ. 86. 
Ατὶβυοκαδῦθβ βρ16106 ππύθυ 6 Γ᾽ ν». τῶν ἔνϑάδε ποιμ]οῖ συ)- 

ΖᾺΡΊΘΙΟἢ Βργϑθηὐδηύΐθη ἀ6Υ οὶ 
ῬοΟΙύ. Ῥαγίθιθη δυξρ σύ, --- 
Ζῖιον. Ἠ611. Βαζίσὶς, ποῃῦ ΤΟ ΠΊΡΘΙ, 
ἀ65 ΠΙΟΠΥ͂508 8Π 5:14 5 Π ἤ θη ΑὉ- 
ἢδηρθ 617 Βυτρ'. 

Θ 
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πολλοὺς κατ᾽ ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν μὲ ἔκ 

τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς. ἐγὼ δὲ ἂν μὴ σὲ αὐτὸν ἕνα 

ὄντα μάρτυρα παράσχωμαι ὁμολογοῦντα περὶ ὧν λέγω, οὐδὲν 
οἶμαι ἄξιον λόγου μοι πεδετεράνϑαι περὶ ὧν ἂν ἡμῖν ὃ λόγος 
ἢ" οἶμαι δὲ οὐδὲ σοί, ἐὰν μὴ ἐγώ σοι μαρτυρῶ εἷς ὧν μόνος, 
τοὺς δ᾽ ἄλλους πάντας τούτους χαίρειν ξᾷς. ἔστε μὲν οὖν 

οὗτός τις τρόπος ἐλέγχου, ὡς σύ τὲ οἴει καὶ ἄλλοι ττολλοί᾽ 

ἔστι δὲ καὶ ἄλλος, ὃν ἐγὼ αὖ οἶμαι. παραβαλόντες οὖν τεαρ᾽ 
ἀλλήλους σκεψώμεθα, εἴ τι διοίσουσιν ἀλλήλων. καὶ γὰρ 
τυγχώνει περὲὸ ὧν ἀμφισβητοῦμεν οὐ πάνυ σμικρὰ ὄντα, 
ἀλλὰ σχεδόν τί ταῦτα, περὲ ὧν εἰδέναι τὲ κάλλιστον μὴ 
εἰδέναι τὲ αἴσχέστον᾽ τὸ γὰρ κεφάλαιον αὐτῶν ἔστιν ἢ γιγνώ- 
σχξιν ἢ ἀγνοεῖν, ὅστις τε εὐδαίμων ἐστὶ καὶ ὅστις μή. αὖ- 

τίχα πρῶτον, περὶ οὗ νῦν ὅ λόγος ἐστί, σὺ ἤγεϊ οἷόν τε, 
εἶναι μακάριον ἄνδρα ἀδικοῦντά τὲ καὶ ἄδικον ὄντα, εἴττερ 
᾿Αρχέλαον ἄδικον μὲν ἡγεῖ εἶναι, εὐδαίμονα δέ" ἄλλο. τε ὡς 
οὕτω σου νομίζοντος διανοώμεϑα: 

ΠΩ... Πανυ γε. 

γεγειῶν. --- περὶ (τούτων, περὶ) | δίῃ οἷπ 58], ἀδιιον ΠΠησθομυτ μα 
ὧν βοϑ]ίθηοσο Αὐἰγδοίίοη. 57 ο. ΒΟΠΠΙΤΏΤΠΘΥ 815 [{{πγροῃι]ρθιάθη. -- 

8. 16. ῬΠἢδρά. 76 ἃ. Πθπι. , Ὁ) δύτδίβ ἐὰν Τγθομύςμαμ ᾿ἰδῦ ὈΘΒΒΘΥ 
Οἱ. 1. ΗΟ 1 τ ιτὐχιθη; ΑἸὰ βύγϑ]οβ. Ὁ] θη. 

Μϑιῃ. 2, 1, 52. 5. ΔΠΒ. Βεοῖάθ ϑδᾶζθ σψογάθη ὈθνΊΘ56Ὲ 
ὁ. οὗτος τις τρόπος, Μὶθ τ ᾿ ἀπέρυ Ζαυτ οἰ τυ ϑβαηρ, ἀογ Βογαΐσηρ 

71 6 ρϑβϑοῃηάοτ ἰδέ. --- καὶ ἀἄλ- 65 Ῥ. δυξ ἀϊθ Απβίομθ ἄου Μίϑηρθ 
λος, πϑ] 10 461 ΘθΘἢ ροπαπηΐθ, ᾿ ἀπὰ δῇ 485 ὥμιββθσθ β ΠΟ Κβἃ] 65 
μοὶ ἄθιὴ τδ8η ΠῸΓ ἄθπ ΟθρΟΥ | σ᾽ ἀκ θη πὰ ἀθ65 σὰν δύγαϊθ σ6- 

561080 Ζαπὶ Ζοιιρθη Βαύ. γρ]. ἀιο Ζοβθαθι ΕΎΘΥΙΟΤΒ. 

14. --- δίδδναι τε --- μή δἰδ. τὸ ᾿Βονοὶβ ἐγ 8) Ῥ. ρἰδὺ σὰ, 4885 ὕ]- 

"ν Ἡρθν δ] ύθμθ ψϑγθιπάμῃρ. Ο ρομρίπαπ ΒΒ] 1 ΟΠ ΟΥ ἰδὺ 815 Ὅπ- 
ἮΘΡ. 2, 975 "Ὁ. --- αὐτίκα πρ. ΤΘοὨ ]ο ἄθῃ ; 485 Ἠδ55]10η6 σψὶτα Ζα- 

»ἵππ ΒΡ] ΘΟ Β οἷπ ΒοΙβρίι σὰ πρκροξάμτε δαΐ ἀϊο ΕἸοπιθπέθ ἀθβ 
το ΠΡΘΘΡΗ δῦ. , , δοβιμθυΖομθη ἀπᾶ δομδ ]οθη (ν]θ 

4, τουτὶ ἄμφισβ. βοπϑύ πέρι ἀδ5 Βομῦπο δυΐ ἀδ5 Δμρθηθῆπιθ ἀπὰ 

τινος. ΟΥ̓ ΑΘΟΟΒΔΏΥ ποτ ϑῖπι. Νά 2110Π6). 14 πὺπ 485 [Ππτϑο ῦ- 

ΠΥ π πσπομιε ει ἐδαμ πἰομὺ Βομπη θυ] ομιου 1δὺ 815 485 
6. ουπλ ταπρ 46Υ Ὀοἰάθη Ἠδυρέ- 3 Τὐτγθο υ]θίθη., 50 τηὰ85 65. βομδά- 

κἄΖζρ: 8) πυθομύνμπῃ ἰδοὺ ΒΟ] ΘΟ ύ- ἸΙΘΠΘΙ 56 ῖΠ, 8150 50] ΠΊΠΊΘΥ, 
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98, ΣΩ. Ἐχγὼ δέ φημι ἀδύνατον. ὃν μὲν τουτὶ ἀμφις- 
βητοῦμεν. εἶεν᾽ ἀδικῶν δὲ δὴ εὐδαίμων ἔσται ἄρ᾽ ἂν τυγ- 
χάνῃ δίκης τὲ καὶ τιμωρίας: 

ΠΩ. Ἥκιστα γε, ἐπεὶ οὕτω γ᾽ ἂν ἀϑλιώτατος εἴη. 

ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ξὰν ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης ὃ ἀδικῶν, κατὰ τὸν 
σὸν λόγον εὐδαίμων ἕσται: 
ΠΩ. Φημί. 

ΣΩ. Κατὰ δέ γε τὴν ἐμὴν δόξαν, ὦ Πῶλε, ὃ ἀδικῶν τὲ 

καὶ ὃ ἄδικος πάντως μὲν ἄϑλιος, ἀϑλιώτερος μέντοι, ἐὰν μὴ 

διδῷ δίκην μηδὲ τυγχάνῃ τιμωρίας ἀδικῶν, ἧττον δὲ ἄϑλιος, 

ἐὰν διδῷ δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑττὸ ϑεῶν τὲ καὶ ἀνϑρώττων. 
ΠΩ 4. 'άτοπά γε, ὦ Σώκρατες, ἐπιχειρεῖς λέγειν. 

ΣΩ. Πειράσομαι δὲ γε καὶ σὲ ποιῆσαι, ὦ ἕταῖρε, ταὐτὰ 

ἕμοὶ λέγειν" φίλον γάρ σὲ ἡγοῦμαι. νῦν μὲν οὖν ἃ δια- 
φερόμεϑα ταῦτ᾽ ἐστί σκότει δὲ καὶ σύ εἶπον ἐγώ που ἕν 
τοῖς ἔμπεροσϑεν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι. 

ΠΩ... Πανυ γε. 
ΣΩ. Σὺ δὲ τὸ ἀδικεῖσϑαι. ι 

Π72.1. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἀϑλίους ἔφην εἶναι ἐγώ, καὶ 

δξηλέγχϑην ὑπὸ σοῦ. 
ΠΩ. Ναὶ μὰ Δία. 

ΣΩ. Ὡς σύ γε οἴει, ὦ Πῶλε. 
ΠΩ 1. ᾿Δληϑῆ γε οἰόμενος ἴσως. 

ΣΩ. Σὺ δέ γε εὐδαίμονας αὖ τοὺς ἀδικοῦντας, ἐὰν μὴ 
διδῶσι δίκην. 

ΠΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Ἐγὼ δὲ αὐτοὺς ἀϑλιωτάτους φημί, τοὺς δὲ διδόντας 

δίκην ἧττον. βούλει καὶ τοῦτο ἐλέγχειν; 

412 ἃ, ρα 5ο]ύθπ 80 πϑοἢ- 418. φίλον --- ἡγοῦμαι 50]] 
β᾽6βίβὶ]ῦ. υρ]. 67 6. 16. --- ἀλλ᾽ αἷε Ηοϊπαπρ' δῦ 485 Ζαβίαπαο- 
ἐὰν ἄρα. ἀλλά γεννυαμάοτίθ Ὀτίπρθῃ οἶμον [7  ο θὶ πβὑϊπηπμῈ Πρ’ 
Ἐπέρορπαπρ,, ἄρα ἀδ8 56} 'π--ὀ τποξἰγίγθη. 
τη ὐ6 108 7, γοη 856105ὺ ΕΥΡΈΡΘπἀθ Ὁ. ἴσως 560 ἄομ  ΓοΓ Αὐβαγαοὶς 
ὈΘΖΘΙΘΒΠοπά. ὍΘΙ 5ΙΟΠΟσο {ΠΟΥ Ζοαριπρ' ΥΡ][. 
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ΠΩ... ᾽4λλ᾽ ἔτει τοῦτ᾽ ἐκδίνου χαλεττώτερόν ἔστιν, ὦ Σώ- 
κρατὲς, ἐξελέγξαι. 

ΣΩ. Οὐ δῆτα, ὦ Πῶλε, ἀλλ᾽ ἀδύνατον τὸ γὰρ ἀληϑὲς 

οὐδέσιοτε ἐλέγχεται. 

ΠΩ... Πῶς λέγεις; ξδὰν ἀδικῶν ἄνϑρωπος ληφϑῇ τυραν- 
γνέδε ἐπιβουλεύων, καὶ ληφϑεὶς στρεβλῶται καὶ ἐχτέμνηται 
καὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐκκάηται, καὶ ἄλλας πολλὰς καὶ μεγά- 

λας καὶ παντοδαπὰς λώβας αὐτός τὲ λωβηϑεὶς καὶ τοὺς 
αὑτοῦ ὃπιδὼν παῖδάς τὲ καὶ γυναῖχα τὸ ἔσχατον ἄνα- 

σταυρωϑῇ ἢ κατατιιττωϑῇ, οὗτος δὐδαιμονέστερος ἔσται ἢ 

ξὰν διαφυγὼν τύραννος καταστῇ καὶ ἄρχων ἕν τῇ τιόλει δια- 
βιῷ ποιῶν ὅ τι ἂν βούληται, ζηλωτὸς ὧν καὶ εὐδαιμονιεζό- 

μενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων; ταῦτα λέγεις 

ἀδύνατον εἶναι ἐξελέγχειν; 
99, ΣΩ. ΜΜμορμολύττει αὖ, ὦ γενναῖε Πῶλε, καὶ οὐκ 

δλέγχξις" ἄρτε δὲ ἐμαρτύρουν. ὅμως δὲ ὑπόμνῃησόν μὲ σμιε- 

κρόν᾽" ἐὰν ἀδίκως ἐπιβουλεύων τυραννίδι, εἶπες; 

ΠΩ... Ἔγωγς. 

ΣΩ. Εὐδαιμονέστερος μὲν τοίνυν οὐδέττοτε ἔσται οὐδέ- 
τερος αὐτῶν, οὔτε ὃ κατειργασμένος τὴν τυραννίδα ἀδίκως 

οὔτε ὃ δίκην διδούς" δυοῖν γὰρ ἀϑλίοιν εὐδαιμονέστερος μὲν 

οὐκ ἂν εἴη" ἀϑλιώτερος μέντοι ὃ διαφυγὼν καὶ τυραννεύσας. 
τί τοῦτο, ὦ Πῶλε; γελᾷς; ἄλλο αὖ τοῦτο εἶδος ἐλέγχου ἐστίν, 

ἐπειδάν τίς τι εἴττῃ, καταγελῶν, ἐλέγχειν δὲ μή; 

ΠΩ. 1. Οὐκ οἴει ξξεληλέγχϑαι, ὦ Σώκρατες, ὅταν τοιαῦτα 

λέγῃς, ἃ οὐδεὶς ἂν φήσειεν ἀνϑρώπων; δτδὲ ξροῦ τίνα τουτωνί, 

ΣΩ. Ὦ Πῶλε, οὐκ εἰμὲ τῶν ττολιτικῶν, καὶ πέρυσι βου- 
λεύειν λαχών, ἐπειδὴ ἣ φυλὴ ἐπρυτάνευξ καὶ ἔδει μὲ ὅττι- 

1]. --- ἀδικῶν πᾶμοσθ Βοβέϊμη- 6. ὅταν λέγῃς, τη θίου. α6πὸ- 

τηπηρ' Ζὰ ἐπιβουλ.Ξ-- ἀδίκως 184. τα] βίσταμρ, ἅἄθ8. 5Ρ6οῖβι]θη ἘΔ]]5, 
το. δὐδαιμογέστερος 5. ΑΠἢ. --- νὶθ 966, γρ]. 84. --- βουλεύειν 

τῶν ἄλλων, 47 ο. λαχών κ. τ. Δ. ϑοίῃ ἀδπ)]1ρ᾽68 
4. διαφυγών “ἶθ ο; ἄοοῦ δῦ τηυπῃῖρθβ απ ρϑβϑύζι 65 ΨΚ 6Γ- 

Δ.) διαφεύγων γἱθ]θ ὑπὰ ρυύθ Βδ]ύθῃ (61 ψὶἀουβϑζίθ 510} θί Ποὺ 
ΠδΠάβοῆγ. Αὐϑογ!δύθη ΕΓ 510}. ὈΠΡ 56 Ζ] θη ΑΡΒὑΙΠλ Πρ ἴῃ 
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ψηφίζειν, γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπεψηφίζειν. 

μὴ οὖν μηδὲ νῦν μὲ κέλευς ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας, 
ἀλλ᾽ δὲ μὴ ἔχεις τούτων βελείω ἔλεγχον, ὅττερ νῦν δὴ ἐγὼ 
ἔλεγον; ἐμοὶ ὃν τῷ μέρϑδε ἜΠΟΣΟΡΟ, καὶ ἈΟΌΘΘΝΣ τοῦ βρόγχον, 

οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ Μ:: ὧν ἂν λδη ἕνα Γεν 
Περῖν ΘΜ σϑλίτε μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτὸν Ἄς ὃν ἄν μοι ὃ 

λόγος ἢ, τοὺς δὲ πολλοὺς ἐῶ χαίρειν, καὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν 

δπίσταμαε, τοῖς δὲ πολλοῖς οὐδὲ ον μηο κῶς οὖν, δὲ 

ἐθελήσεις ὃν τῷ μέρει διδόναι ἔλεγχον ἀποκρινόμενος τὰ 

ἐρωτώμενα. ἐγὼ γὰρ δὴ οἶμαι καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλ- 
λους ἀνθρώπους τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον ἡγεῖσϑαι 

καὶ τὸ μὴ διδόναι δίκην τοῦ διδόναι. 

ΠΩ .1. Ἐγὼ δὲ γε οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα. 
δεξὶ σὺ δέξαι’ ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν; 

ΣΩ. Καὶ σύ γ᾽ ἂν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες. 

ΠΩ... Πολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ᾽ ἄλλος 

οὐδείς. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀποκρινεῖ: 

ΠΩ. Πάνυ μὲν οὖν καὶ γαρ ἐπιϑυμῶ εἰδέναι ὅ τί ἡτοτ᾽ 
δρεῖς. 

ΣΏ. “γε δή μοι, ἵν᾽ εἰδῇς, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς σε 

ἠρώτων᾽ πότερον δοκεῖ σοι, ὦ Πῶλε, κάκιον εἶναι τὸ ἀδικεῖν 
ἍἉ 

ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι; 

Ἃ46πὶ Ῥ͵ΙΌΟΘ586 66 ΑΤΡΊΠΙΒ6Π- 
516 06 1) 506110 5. ΠΙΘΤ 5ομουΖοηά 
8.15. δἷπθ Ῥο 89 ηῃ6 ὕπρ ΘΒ ΟΠ οΚ- 
ΠΙΟΗΚοΙῦ ἄγ. Ζᾳα ἀ6Υ [το π]6 ρ6- 
Πῦτι παὐύτ!ο ἢ δι οἢ ἀ16 ΒΘΠΔαΡ- 
ἰὰπρ', ἀ8.55 ΘΥ 510 ἀδιηὺ Ἰδοθοτ- 
ΠΟῊ ροιηδοῃῦ. 6 η ΓΘ 58 0}- 
γουθ δ] οἱδὺ Χο. Μεπι. 1,1, 18 
(ὀργιζομένου τοῦ δύμου, πωλλον 
δὲ καὶ δυνατῶν ἀπειλούγτω") 
πα ῬΙδίομ 856 ]08ὺ Αροὶ]. 52 Ὁ. 

414. ὅπερ νῦν δὴ (12 9) ἔλε- 
γον» τηῖὸὺ αθπὶ ξοΙβϑπάθῃ Ζὰ γοτ- 
Ὀιπάρῃ. --- παράδος ΠΟΙ]. τὸν 

ἔλεγχον. --- πείρασαι . ΘΥἢΤΘ 
δ αἢν βο] ϑύ, ὙΌΣ Π]6ῚΠ 6 Βοννϑι5- 

σα ηρ' νϑτηδρ. Ρ. 5011] 78 
Π8Ο ἢ ἄθιῃ ΕὈΙρθηάθη 646Ππὶ ΒΟΪΌΓ, 
διδόναι ἔλεγχον, ἀἰ6 ΜδρΊ ΟΠ οΙΌ 
αἀοΥ ὙνΙΔου]θραηρ' ρΘΌΘ6Η. 

ς. καὶ γὰρ ἔἐπιϑ. καί σομοτι 
σὰ ἐπιϑυμῶ εἰδ. Ῥ. «φπαὐνοτίοῦ 
ποὺ οὗννα Ὁ]055. 815 Οο  8ΠΠ1ρ]ς οἱ 
δΘβθῃ ΒΟΚΥ., ΒΟΠΟαΘΙΉ δ Οἢ 8118 
ΘΙ ΒΘ ΠΘπὶ μι με βδτ θ, - ὥσπερ ἂν 
δἰ κιτ. Δ. σχὶθ θη 4165 15 76 χὺ 
πἰοηῦ ρΘβοθ θη ννᾶτθ. 16 ΕἸ Ρ᾿Θ 
ἰδϑὺ ΔΡΟΥ Ῥογοῖίβ 69 Ὁ ροβίβ}!]ῦ 
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ΠΩ. Τὸ ἀδικεῖσϑαι ἕμοιγξ. 

ΣΩ. Τί δὲ δὴ αἴσχιον; πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι; 

ἀποκρίνου. 

ΠΩ... Τὸ ἀδικεῖν. 

90, ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ κάκιον, εἴττξρ αἴσχιον. 
ΠΩ. Ἥκιστα γξ. 

ΣΩ. ΜΜανϑάνω᾽ οὐ ταὐτὸν ἣγεῖ σύ, ὡς ἔοικας, καλόν τε 

ἃ καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακὸν καὶ αἰσχρόν. 
ΠΩ... Οὐ δῆτα. 

ΣΩ. Τί δὲ τόδε; τὰ καλὰ πάντα, οἷον καὶ σώματα καὶ 
χρώματα καὶ σχήματα καὶ φωνὰς καὶ ἐπιτηδεύματα, εἴς 
οὐδὲν οοβλ τον καλεῖς ἕκάστοτε καλά; οἷον πρῶτον τὰ 

σώματα τὰ καλὰ οὐχὶ ἤτοι κατὰ τὴν χρϑύρνν λέγεις καλὰ 

εἴναι, χερὸς ὃ ἂν ἕκαστον χρήσιμον ἦ, γρὸς τοῦτο, ῖ κατὰ 

ἥδονην τίνα, ξὰν ἕν τῷ τ εωρεθθιδα χαίρειν ξοροῖ τοὺς ϑεω- 

ο ροῦντας:;: ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν πδρὶ σώματος κάλλους: 

ΠΩ... Οὐχ ἔχω. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα πάντα οὕτω καὶ σχήματα καὶ 

χρώματα ἢ διὰ ἡδονήν τινα ἢ διὰ ὠφέλειαν ἢ δι ἀμφότερα 
καλὰ προσαγορξύεις:; 

ΠΩ... Ἔχγωγε. 

ΣΩ. Οὐ καὶ τὰς φωγὰς καὶ τὰ κατὰ τὴν μουσικὴν πάντα 

ὡσαύτως: ὶ 

ΠΩ... Ναί. 

ΣΩ. Καὶ μὴν τά γὲ κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἐπιτηδεύ- 
ματα οὐ δήπου ἐχτὸς τούτων ἐστὶ τὰ καλά, ἢ ὠφέλιμα εἶναι 
ἢ ἡδέα ἢ ἀμφότερα. 

ΠΩ... Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. ᾿ 

475 ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ τῶν μαϑημάτω» κάλλος ὡςαύτως; 
ΠΩ... Πάνυ γε᾽ καὶ καλῶς γε νῦν δρίζει, ὦ Σώκρατες, 

« -- Ἀ 2 ΤΠ ΄ 4 ΄ 

ἡδονῇ τὲ καὶ ἀγαϑῷ δριζόμενος τὸ καλόν. 

ψοτάθη. --- καλόν τε. τέ ρομὅτὺ ἅ. τί τόδε σὰ οΥκΙ ἄγθη τνῖθ 
πἰομύ Ζὰ ἀθπι πηι] 6 108 1 ἔο]σθη- τί τοῦτο 48 Ὁ, πὺΐ 4888 65 5108 
ἄθῃ καί, βοπάβθσῃ γοσθίπᾶθὺ ἀἰθ ᾿ ὡυῇ ἄδ5 Ἐο]ρθηᾶθ ὈθΖίθύ. 
Βοϑίάθη Βορτθρϑδτο. 4τῦ. ἀγαθῷ. Ὑἥϑμπ ἀϊο Β6- 
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ΒῚ - Α “« ᾽ ὑ Ἢ ς Α “ὦ ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἔναντίῳ, λύπῃ τε καὶ κακῷ; 
ΠΩ 14. ᾿Ανάγκη. 
ΣΩ. Ὅταν ἄρα δυοῖν καλοῖν ϑάτερον κάλλιον ἦ, ἢ τῷ 

ἑτέρῳ τούτοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερβάλλον κάλλιίν ἐστιν, ἤτοι 
ἡδονῇ ἢ ὠφελείᾳ ἢ ἀμφοτέροις. 

ΠΩ... Πανυ γε. 

ΣΩ. Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυοῖν αἰσχροῖν τὸ ἕτερον αἴσχιον ἦ, 
ἤτοι λύπῃ ἢ κακῷ ὑπερβάλλον αἴσχιον ἔσται" ἢ οὐκ ἀνάγκη: 

ΠΩ... Ναί. 

ΣΩ. Φέρε δὴ, πῶς δλέγετο νῦν δὴ ττερὲ τοῦ ἀδικεῖν καὶ 
ἕν -. ΒῚ 3» Α Α ΒῚ --.Φ ’ Ξ5 4 

ἀδικεῖσθαι; οὐκ ξἕλεγες τὸ μὲν ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι, τὸ 

δὲ ἀδικεῖν αἴσχιον; 

ΠΩ... Ἔλεγον. 

ΣΩ. Οὐχοῦν εἴπερ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, 
ἤτοι λυπτηρότερόν ἔστι καὶ λύπῃ ὑπερβάλλον αἴσχεον ἂν εἴη 
ἢ ἀμφοτέροις; οὐ καὶ τοῦτο ἀνάγκη: 

ΠΩ... Πῶς γὰρ οὔ; 

Ὁ], ΣΩ. Πρῶτον μὲν δὴ σκεινώμεϑα, ἄρα λύττῃ ὕττεερ- 
βάλλει τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον οἱ 
Ξ. βΞ δ. Ἐπ 5 ΄ 

ἀδικοῦντες ἢ οἱ ἀδικούμενοι. 

ΠΩ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα λύπῃ γὲ ὑπερέχει. 
ΠΩ... Οὐ δῆτα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὴ λύπῃ, ἀμφοτέροις μὲν οὐκ ἂν ἔτι 
ὑπερβάλλοι. 

ΠΩ... Οὗ φαίνεται. 

ὙΘΙΒ ΠΤ Πρ’ πΙοἢὐὺ ἸΘΙ άθη 501], 50 

Καππ ἀγαϑόν πὺῦ ἱπὶ ϑίππθ γῸ 8 
ὠφέλιμον ρ᾽ Θποιηπηθη βοὶπ, ὑπά 
ἀδτπ ἢ τὶοῃύθῦ 5105. δ 616 
Βεάθυξαπρ' γὸπ κακόν. ὙοΙρΡῚ. 
Τί ρθη5 ἀδῦεῖ ἄθη Βαρυἕἔ[ὃὋ ἀ65 
δοῃόποῃ 61 Ρ]δύοῃ ἄθῃ Ἀμμ δηρ' 
Ζὰ 2 Ὁ. 

Ὁ. αἴσχιον ἔσται. ῬὶΘ ἔογΠ.6118 

Ὑο]] πὐδπα!ρκοιῦ Βομθῖηΐ ΠοΟἢ ἀθῃ 
Βεϊβωίζ ἤ ἀμφοτέροις Ζὰ γου]δη- 
Ρ6ῃ, --- ὧρα ποὐὰγ]Π ΟΠ 6 1 815 ἰη- 
αἰτοούθ ΕὙδρΘ σὰ οἰ γδοῃύθῃ ; 685 
τῦτἀο βοηϑὺ 00}. ΤΟῈ] ΘΠ Ὶ τόδε 
σκειψώμεϑα ρεοβούζυ βοῖη. ἘΡθη- 
80 βὐθῃύ 76 485 ἀϊτϑούθ ΕἸ ρυνοσύ 
1η πα Γθούου ΕἾ ρ6. 
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ΣΩ. Οὐκοῦν τῷ ἑτέρῳ λείσεται. 
ΠΩ... Ναί. 

ΣΩ. Τῷ καχῷ. 

ΠΩ.1. Ἔοικεν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν κακῷ ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἂν εἴη 
τοῦ ἀδικεῖσϑαι. 

ΠΩ... 4ῆλον δὴ ὅτι. 

ἁ ΣΩ. Ἄλλο τι οὖν ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων καὶ 
ὑπὸ σοῦ ὡμολογεῖτο ἡμῖν ἕν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ αἴσχιον 
εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαιε:; 

ΠΩ. Ναί. 
ΣΩ. Νῦν δέ γε κάκιον ξφάνη. 
ΠΩ. Ἔοικεν. 

ΣΩ. ΔΖέξαιο ἂν οὖν σὺ μᾶλλον τὸ κάκιον καὶ τὸ αἴσχιον 
ἀντὲ τοῦ ἧττον: μὴ ὄκνδε ἀποχρίνασϑαι, ὦ Πῶλε" οὐδὲν 

γὰρ βλαβήσει᾽ ἀλλὰ γενναίως τῷ λόγῳ ὥσπερ ἑατρῷ παρέχων 
ἀποχρίνου, καὶ ἢ φάϑε ἢ μὴ ἃ ἐρωτῶ. 

6. ΠΩ. .4λλ᾿ οὐκ ἂν δεξαίμην, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. ἴάλλος δέ τις ἀνθρώπων: ι 

ΠΩ.1. Οὔ μοι δοκεῖ κατά γὲ τοῦτον τὸν λόγον. 
ΣΩ. ᾿4ληϑῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, ὅτε οὔτ᾽ ἂν ἐγὼ οὔτ᾽ ἂν σὺ 

οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς ἀνϑρώτων δέξαιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἀδικεῖν ἢ 

ἀδικεῖσθαι᾽ κάκιον γὰρ τυγχάνει ὅν. 

ΠΩ... Φαίνεται. 

ΣΩ. Ὁρᾷς οὖν, ὦ Πῶλε, ὃ ἔλεγχος παρὰ τὸν ἔλεγχον 

γεχραβαλλόμενος ὅτε οὐδὲν ξοικεν, ἀλλὰ σοὶ μὲν οὗ ἄλλοι 

πάντες ὁμολογοῦσι τελὴν ἐμοῦ, ἐμοὶ δὲ σὺ ἐξαρκεῖς εἷς ὧν 
4160 μόνος καὶ ὁμολογῶν καὶ μαρτυρῶν, καὶ ἐγὼ σὲ μόνον ὅπε- 

ψηφίζων τοὺς ἄλλους ἐῶ χαίρειν. καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτως 

ἐχέτω" μετὰ τοῦτο δὲ περὲ οὗ τὸ δεύτερον ἡμφεσβητήσαμεν 

6. παρὰ τὸν ἐλ. παραβ. Ὅϊο- 3 476. τοῦτο ἐχέτω. 1)ὰ5 Ὀ15- 
567 ΤΟ] ]ΟΓῈ ΑἸἸΒά τ Οἷς γοσυσιὺ ἀἷ6 ΒΘΥΙρ᾿6 ΔΌΒΟΠ]]Θββοπᾶ; ΔΓ [ΠΡ ΘΥ. 
δέ6 116 465 δι πδομθη Π)δύϊγϑ, ἀθη ᾿ οἰησϑυμηθηά. 

ἔοικε βδοῃηϑδὺ οὐίοσάοση νὔτγαο, 
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σχεψώμεϑα, τὸ ἀδικοῦντα διδόναι δίκην ἄρα μέγιστον τῶν 
κακῶν ἔσείν, ὡς σὺ ᾧου, ἢ μεῖζον τὸ μὴ διδόναι, ὡς αὖ ἐγὼ 

ᾧμην. σχοπώμεϑα δὲ τῇδε᾽ τὸ διδόναι δίκην καὶ τὸ κολάζε- 
σϑαε δικαίως ἀδικοῦντα ἄρα τὸ αὐτὸ καλεῖς: 

ΠΩ 1. Ἔχγωγε. 

ΣΩ. Ἔχεις οὖν λέγειν, ὡς οὐχὲ τά γε δίκαια τεώντα καλά 
ἔστι, καϑ' ὅσον δίκαια: καὶ διασκειψάμενος εἶπέ. 

ΠΩ..1. ᾿4λλά μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 

2, ΣΏ. Σκόπει δὴ καὶ τόδε᾽ ἄρα εἴ τίς τι ποιεῖ, 
ἀνάγκη τι εἶναι καὶ πάσχον ὑπτὸ τούτου τοῦ ποιοῦντος: 

ΠΩ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΩ. ἴ4ρα τοῦτο πάσχον, ὃ τὸ ποιοῦν ττοιξῖ, καὶ τοιοῦτον, 

οἷον ποιξῖ τὸ ποιοῦν; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε εἴ τις εὔτετει, 
ἀνάγκη τί τύπτεσϑαι: 

ΤΓΩ͂: ῪΥ 

ΣΩ. Καὶ εἰ σφόδρα εὐτττει ἢ ταχὺ ὃ τύπτων, οὕτω καὶ 

τὸ τυπτόμενον τὐπτεσϑαε; 

ΠΩ 1. Ναί. 

ΣΩ. Τοιοῦτον ἄρα πάϑος τῷ τυπτομένῳ ἐστίν, οἷον ἂν 
τὸ τύπτον πτοιῇ;: 

ΠΩ... Πανυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ εἰ κάξε εἰς, ἀνάγκῃ τὸ κάξσϑαι: 

μὰν Πῶς ἐὰν οὔ: 
ΣΩ. Καὶ εὐ σφόδρα γὲ κάξι ἢ ἀλγεινῶς, οὕτω κάξσϑαι 

τὸ καόμενον ὡς ἂν τὸ κᾶον κάῃ: 

ΠΩ. Πάνυ γξ. 

Βονοὶβ ἐὰν Ὁ) ὕοΥ σϑυθοῖῦ Ππαπᾶο]υ, 1 σπογάθῃ βομύῃ ἀπά ρσαὺ (ἐγ ἀθη α6- 

Βδηᾶθ]ῦ βομὔῃ; ψ61 σουθοὴῦ βύγαϊί, 3 βὐγσαϊίθῃ). ηἃ φῦ ἰδύ σα, ψδϑβ 

μᾶπ 4610 ρούθομῦ, 8150 βομῃβῦῃ (πᾷ στο δἴποιι [706] Ὀδέγοιδ ; ἀ16 δύχαϊξε 

σαῦ). Τ)5 Ῥυδάϊοαῦ 060, 485 δίποια 3 Ὀθίγεϊῃ νὸθ ἄθῃι ΒΟ] τητηβίθῃ ἴ{88], 
Ηδηάθ]η χυκοχηπηῦ, Κοχητηῦ ἃ0 ἢ}  ἀογ ΞΟΠ] Ομ ρα ΑΘΥ 56616, 8750 

ἄθι δα βρυ μ πάθῃ 1 ,οἰάθῃ σὰ; ψὸ | ̓ἰδῦ 516 ὑτούζ (65 δΔιρθηὈ] ΟΚ]ΙΘΒΘΩ 

ὉΠ ψαηῃ 4150 4825 δίγδίθῃ σϑύθοιῦ ΒΟ ΘΥΖ08 (Ὦ ἄθῃ Ὑ υβίδηαίροῃ 

πὰ Ξομδπ ἰοὺ ((ὑτ ἀἄθη δίψα θη 46), οὕνγαβ Ὗ ἀμβομοηβν ουῦ 65. 

ἀὰ υπα ἄδῃη ἰδὺ δ10}} 4ὰ5 Οθεύταϊ- 

Ρ]αίοῃβ Οουρίαβ σὺ Ἀχαΐζ. 5 

.-........“ρῸὖθῦῸ9ῦὃϑῦῸ66Ὸὖ6ὖῦΘῦὃ66Έ:..“΄“ὦἝἽἷ΄΄ 
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ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ εἰ τέμνει τις, ὃ αὐτὸς λόγος; τέμνεται 
γάρ τι. 

Π2.4. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ εἰ μέγα γε ἢ βαϑὺ τὸ τμῆμα ἢ ἀλγεινόν, τοιοῦτον 
ἃ τμῆμα τέμνεται τὸ τεμνόμενον, οἷον τὸ τέμνον τέμνει; 

ΠΩ .1. Φαίνεται. 

ΣΩ. Συλλήβδην δὴ ὅρα εἰ ἑμολογεῖς, ὃ ἄρτι ἔλεγον, περὶ 
πάντων, οἷον ἂν πτοιῇ τὸ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ πάσχον 
πάσχξιν. 

ΠΩ... ᾿4λλ᾽ ὁμολογῶ. 

ΣΩ. Τούτων δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι πότερον 
πάσχειν τί ἔστιν ἢ ποιξῖν:; 

ΠΩ.1. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώχρατες, πάσχειν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὑπό τινος ποιοῦντος; 

ΠΩ... Πῶς γὰρ οὔ; ὑπό γε τοῦ κολάζοντος. 
δ. ΣΩ. Ὁ δὲ ὀρϑῶς κολάζων δικαίως κολάζει; 

ΠΩ .1. Ναί. 

ΣΩ. Ζ4ίκαια ποιῶν ἢ οὔ; 

ΠΩ... Ζ{καια. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὃ κολαζόμενος δίκην διδοὺς δίκαια πάσχει; 

ΠΩ.1. Φαίνεται. 

ΣΩ. Τὰ δὲ δίκαιά που καλὰ ὡμολόγηται; 

ΠΩ... Πάνυ ὩΣ 

ΣΩ. Τούτων ἄρα ὃ μὲν ποιεῖ καλά, ὃ δὲ τ γε ὃ κολα- 
ζόμενος. 

ΠΩ. Ναί. 

41 833, ΣΩ. Οὐκοῦν εἴπερ καλά, ἀγαθά; ἢ γὰρ ἡδέα ἢ 
ὠφέλιμα. 

ΠΩ. ᾿Αναγκῆη. 
ΣΩ. ᾿4ἀγαϑὰ ἄρα πάσχει ὃ δίκην διδούς; 

ΠΩ... Ἔοικεν. 

4106 ἃ. συλλήβδην παυτ] οΠοΣ καίως οἰῃ, ἀπὶ ἄθῃ Βορτ δίκαια 
Ζι ὁμολογεῖς. πάσχειν Ζὰ γογιηἰ 06] η. --- εἴπερ 

6. δίκαια ποιῶν {τι βὰν δι- ] καλα, ἀγ. 5, 14 αἴ, πδιηϑηί!, 75. 



Ὅδρ. 883. 

ΣΩ. ὨὨφελεῖται ἄρα: 

ΠΩ. Ναί. 

477 ἃ. Ὁ. 6. 67 

ΣΩ. Ἶάρα ἥνπερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν; βελτίων 
τὴν ψυχὴν γίγνεται, εἴπτερ δικαίως κολάζεται; 

ΠΩ... Εἰκχός γε. 

ΣΩ. Κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται ὃ δίκην διδούς; 

ΠΩ... Ναί. 
5» ᾽ ΕΥ̓ ας ,’ τ Ἐν Ζ ΣΩ. ᾿4ρ᾽ οὖν τοῦ μεγίστου ἀπαλλάττεται κακοῦ; ὧδε δὲ 

σκχότιδε᾽ ὃν χρημάτων κατασκευῇ ἀνθρώπου κακίαν αλλην 
φινὰ ἐνορᾷς ἢ πενίαν; 

ΠΩ... Οὔκ, ἀλλὰ πενίαν. 

ΣΩ. Τί δ᾽ ἕν σώματος κατασχδυῆ; κακίαν" ἂν φήσαις 
ἀσϑένειαν εἶναι καὶ νόσον καὶ αἰσχος καὶ τὰ τοιαῦτα; 

ΠΩ.1. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐν ψυχῇ πονηρίαν ἡγεῖ τινα εἶναι; 

ΠΩ... Πῶς γὰρ οὔ: 

ΣΩ. Ταύτην οὖν οὐκ ἀδικίαν καλεῖς καὶ ἀμαϑίαν καὶ 
δειλίαν καὶ τὰ τοιαῦτα: 

ΠΩ... Πάνυ μὲν οὐν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν χρημάτων καὶ σώματος καὶ ψυχῆς, τριῶν 

ὄντων, τριττὰς εἴρηκας πονηρίας, τεενίαν, νόσον, ἀδικίαν; 

ΠΩ... Ναί. 

411. ὠφελ. ἄρα, ν6}} 561080- 
γουβυξ πα]. 485 δίκην διδ. πιομῦ 
815 ἡδύ ὈοΖοιομποῦ γοσάθη Κᾶπη. 

". πονηρίαν. Ὥδτ᾽ Αυβάτιοῖκ 
κακίαν. νχὶτὰ γϑυτηϊθάθῃ, νγ61] 61, 
ΥΟῸηὴ ἋΟ6Γ ὅ6616 ρϑτδισηῦ, [1ὴ 
ΘΙΠΘΠῚ Ζὶ ΒΡΘΟΙΘ]]6η, οὐϑὺ ἀυ τ ἢ 
ὙδΥπ ἐ{]ὰπρ' 465 ΒΕρτ 5 πογηρία 
Ζὰ ρον ΠΘηἤ6η ΘΙΠΠη6. γογβίϑη- 
ἅδῃ ννοσάθῃ Κῦπηίο. ---- ἀμαϑίαν, 
δειλίαν καὶ τὰ τοιαῦτα. Ἠ)ὰ ἄθῃ 
ΥἹΟΥ͂ ΟΔΙ 8] ὰρΘ πάθῃ ΥἹῸῚ πογῆ- 
Οέαι Θαύβρυθοῆοπ, 50 ἔθη] ΠΙΘΥ 
γογοσϑὺ ποο ἀϊ6 ἀκολασία ἃ]5 
Θδρθπίμθ}} ἀογ σωφροσύνη, στὰ 

ΔΌΘΙ ρ΄ Ἰ55ΘΥ 556 ἀΈΓῸΪ α]6 
ἀδικία νοτίτϑίθη. ΕἸΡ ΒΘ] μδὺ 
65 δι ΠῸΤ Τη10 416 567 Ζὰ ὑμππ, ἀΔῊΘΥ 

ἰτούθπ ἀμαϑ. ἀπά δειλ. 5ορ]θ  οἢ 
ὙΊΘΟΘΥ ΖυτίοΚκ, τυ Το πα ἀϊ6 ἀκο- 

λασία πῖομῦ Β]ο85 ρθη [ΠΤΟΓ 
᾿ἱΠΠΘΙΘμ ΖΒ] ΠΡΟ Τρ κοι 
πιϊῦ ον ἀδικία βομάθσπ πϑπιθηΐ- 
Ἰοἢ δ ἀδιπὶ ΕἾΓ 416 Β6- 
ὙΥΘΙΒ ΠΤ Πρ' βρϑου ΒΘ] ΡΠ] θ ἢ 
ψυχάθ, Ὑ061 κολάζεσθαι (δ8)]5 
ἨδΙ]ὰπρ' ἅο᾽ ἀκολασία) υπὰ δίκην 
διδόναι (815 ΠδΠυηρ' ἀον ἀδικία) 
516ῃ 815 Υ Θοἢ 561] 6 ὀρ ΠἜὋ} θοηϊΖθ ἢ 
116586η, 
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ΣΩ. Τίς οὖν τούτων τῶν πονηριῶν αἰσχίστη: οὐχ ἣ ἀδικία 
καὶ συλλήβδην ἢ τῆς ψυχῆς πονηρία: 

ΠΩ 4. Πολύ γε. 
ΣΩ. Εἰ δὴ αἰσχίστη, καὶ κακίστη: 

ΠΩ... Πῶς, ὦ Σώκρατες, λέγεις: 

ΣΩ. ὩὩδί᾽ ἀεὶ τὸ αἴσχιστον ἤτοι λύττην μεγίστην τταρέχον 
ἢ βλάβην ἢ ἀμφότερα αἴσχιστόν ἔστιν ἐκ τῶν ὡμολογημένων 
ὃν τῷ ἔμπροσϑεν. 

ΠΩ 1. Μάλιστα. 

ΣΩ. Αἴσχιστον δὲ ἀδικία καὶ σύμπασα ψυχῆς πονηρία 

νῦν δὴ ὡμολόγηται ἡμῖν: 

ΠΩ.1. Ὡμολόγηται γάρ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ ἀνιαρότατόν ἔστι καὶ ἀνία ὑπερβάλλον 
αἴσχιστον τούτων ἐστὶν ἢ βλάβῃ ἢ ἀμφότερα; 

ΠΩ. ᾿Δναγκη. 

ΣΩ. ᾿4ρ᾽ οὖν ἀλγεινότερόν ἔστι τοῦ πένεσϑαι καὶ κάμνειν 
τὸ ἄδικον εἶναι καὶ ἀκόλαστον καὶ δειλὸν καὶ ἀμαϑῆ: 

ΠΩ Δ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκχρατες, ἀττὸ τούτων γξ. 

ΣΩ. Ὑπερφυεῖ τινε ἄρα ὡς μεγάλῃ βλάβῃ καὶ κακῷ ϑαυ- 

μασίῳ ὑπερβάλλουσα τάλλα ἣ τῆς ψυχῆς πονηρία αἴσχισεόν 

ἔστι πάντων, ξτιδιδὴ οὐκ ἀλγηδόνι γε, ὡς ὃ σὸς λόγος. 

ΠΩ“. Φαίνεται. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μήν που τό γὲ μεγίστῃ βλάβῃ ὑπερβάλλον 
μέγιστον ἂν κακὸν δἴη τῶν ὄντων. 

Π22... Ναί. 

ΣΩ. Ἢ ἀδικία ἄρα καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ ἄλλῃ ψυχῆς 

πονηρία μέγεστον τῶν ὄντων κακόν ἔστιν; ' 
Π42.1. Φαίνδται. 

94. Σῶ. Τίς οὖν τέχνη πενίας ἀτταλλάττει: οὐ χρημα- 

τιστική: 

ς. πῶς λέγεις. Ῥ, παῦ νοτ- [φυῶς, δον ὡς μεγάλῃ -Ξ- ὅσῃ, ἀπά 
ΘΌΒΒΘΠ, ἀ855 616 [ἀδηθι δύ γοη πη ὅσος γΓ ΘΙ ρθη 510} ϑαυμα- 

αἰσχρόν ἀπά καγόν Τάς Π Ὅ6- 1 στός, ἀμήχανος, ὑπερφυής σὰ 
τοις θοσσίθθθη ΓΤ Ὰ6, ΕΠ ΘΠ] γουθαπαάρῃ ἀθο  πἰστύθη Β6- 

ἃ. ὑπερφνεῖ ὡς μέγ. 80. ὑπερ- ἑ ΟΥ̓, 
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ΠΩ.1. Ναί. 

ΣΩ. Τίς δὲ νόσου; οὐκ ἐατρική; 

ΠΩ. ᾿Δναγκῆη. 

ΣΩ. Τίς δὲ πονηρίας καὶ ἀδικίας; εἰ μὴ οὕτως εὐττορεῖς, 418 

ὧδε σκόπει" ποῖ ἄγομεν καὶ τταρὰ τίνας τοὺς κάμνοντας τὰ 

σώματα; 

ΠΩ. Παρὰ τοὺς ἑατρούς, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ποῖ δὲ τοὺς ἀδικοῦντας καὶ τοὺς ἀκολασεαίγοντας; 

ΠΩ... Παρὰ τοὺς δικαστὰς λέγεις; 

ΣΩ. Οὐκοῦν δίκην δώσοντας; 

ΠΩ... Φημί. 

ΣΩ. ᾿4ρ᾽ οὖν οὐ δικαιοσύνῃ τινὲ χρώμενοι κολάζουσιν οἱ 
ὀρϑῶς κολαζοντες; ᾿ 

ΠΏ... «“Ζῆλον δή. 

ΣΩ. Χρηματιστικὴ μὲν ἄρα πενίας ἀπαλλάττει, ἑατρικὴ 
δὲ νόσου, δίκη δὲ ἀκολασίας καὶ ἀδικίας. Ρ 

ΠΩ... Φαίνεται. 

ΣΩ. Τί οὖν τούτων κάλλιστόν ἐστιν ὧν λέγεις: 
ΠΩ... Τίνων λέγεις; 

ΣΏ. Χρηματιστικῆς, ἐατρικῆς, δίκης. 

ΠΏ... Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἡ δίκη. 
ΣΩ. Οὐκοῦν αὖ ἤτοι ἡδονὴν πλείστην ποιεῖ ἢ ὠφέλειαν 

ἢ ἀμφότερα, εἴττερ κώλλιστόν ἔστιν; 
ΤΟΝ. Ναΐ. 

ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν τὸ ἰατρεύεσθαι ἣδύ ἐστι, καὶ χαίρουσιν οἱ 
ἐατρευόμενοι; 

ΠΩ... Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΩ. ᾿4λλ: ὠφέλιμόν γε. ἡ γάρ; 
Π2.1. Ναί. 6 

ΣΩ. Μεγάλου γὰρ κακοῦ ἀπαλλάττεται, ὥστε λυσιτξλεῖ 

ὑπομεῖναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ ὑγιεῖ εἶναι. 

ΠΩ... Πῶς γὰρ οὔ; 

418 ". ὧν» λέγεις 5. Απῆϑηρ. ο. ρα Ϊῃ ἄοι ΠορΡρϑ  τᾶρθ 
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ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν οὕτως ἂν περὴ σῶμα εὐδαιμονέστατος ἄν-. 

ϑρωπος εἴη, ἰατρευόμενος, ἢ μηδὲ κάμνων ἀρχήν: 
ΠΩ. Ζῆλον ὅτε μηδὲ κάμνων. 

ΣΩ. Οὐ γὰρ τοῦτ᾽ ἣν εὐδαιμονία, ὡς ἔοικε, κακοῦ ἀπταλ- 

λαγή, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν μηδὲ κτῆσις. 
ΠΩ... Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Τί δέ; ἀϑλιώτερος ττότερος δυοῖν ἐχόντοιν κακὸν 

εἴτ᾽ ἕν σώματε εἴτ᾽ ἐν ψυχῇ, ὃ ἐατρευόμενος καὶ ἀπαλλατ- 
τόμενος τοῦ κακοῦ, ἢ ὃ μὴ ἐχτρευόμενος, ἔχων δέ: 

ΠΩ. Φαίνεταί μοι ὃ μὴ ἰατρευόμενος. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ δίκην διδόναι μεγίστου κακοῦ ἀπαλλαγὴ 

ἦν, πονηρίας: 
ΠΩ... Ἣν γάρ. 
ΣΩ. Σωφρονίζει γάρ που καὶ δικαιοτέρους πτοιδῖ καὶ 

ἑατρικὴ γίγνεται ττονηρίας ἣ δίκη. 

ΠΩ.1. Ναί. 

ΣΩ. Εὐδαιμονέστατος μὲν ἄρα ὃ μὴ ἔχων κακίαν ὃν 
ψυχῇ, ἐπειδὴ τοῦτο μέγιστον τῶν κακῶν δφανῆη. 

ΠΩ... 47ῆλον δή. 
ΣΩ. Ζεύτερος δέ που ὃ ἀπαλλαττόμενος. 
ΠΩ... Ἔοικεν. 

ΣΩ. Οὗτος δ᾽ ἦν ὃ νουϑετούμενός τὲ καὶ ἐπιπληττόμενος 
καὶ δίκην διδούς. 

ΠΩ.1. Ναί. 

ΣΩ. Κάκιστα ἄρα ζῇ ὃ ἔχων ἀδικίαν καὶ μὴ ἀπαλλατ- 

τόμεξνος. 

ΠΩ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Οὐκοῦν οὗτος τυγχάνει ὧν ὃς ἂν τὰ μέγιστα ἀδικῶν 
χαὶ χρώμενος μεγίστῃ ἀδικίᾳ διαπράξηται ὥστε μήτε νου- 
ϑετεῖσθαι μήτε κολάζεσϑαι μήτε δίκην διδόναι, ὥσττξρ σὺ 

νίο 76. 8 ο. 9 ὁ. --- τοῦτ᾽ ἦν, 1 ἄον ὙΥΊΓΚυπρ' βὐᾶτκου Πϑσοῦρο- 
ΒΟΠΟΠ ὈΙΒΗΘΙ ἴῃ ὉΠΒΘΤΟΙ {Ππίο᾽-  ΠΟΌΘΠ 815 ἀυστο ἄθη Ὀ]οββθῃ [ἡ- 
ΠΟ Πρ ἘΠ ΔΌΘΙ 16 ὐζὺ ποςἢ. δηϊύν 19, γυρ]. πᾶν ποιοῦσιν, 

δ Ψ . σ 
6, διαπράξ. ὥστε. ΤΠ) γ᾿ Βορτ 1 ὥστε "9 6. 
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φὴς ᾿Αρχέλαον παρεσκευάσϑαι καὶ τοὺς ἄλλους τυράννους 

καὶ ῥήτορας καὶ δυνάστας: 

ΠΩ... Ἔοικεν. 

95. ΣΩ. Σχεδὸν γάρ που οὗτοι, ὦ ἄριστε, τὸ αὐτὸ δια- 
πεπραγμένοι εἰσίν, ὥσπερ ἂν εἴ τις τοῖς μεγίστοις νοσήμασι 
συνισχύμενος διαπράξαιτο μὴ διδόναι δίκην τῶν περὶ τὸ 
σῶμα ἁμαρτημάτων τοῖς ἰατροῖς μηδὲ ἰατρεύεσθαι, φοβού- 

μξδνος, ὡσπερανεὶ παῖς, τὸ κάεσϑαι καὶ τὸ τέμνεσθαι, ὅτι 

ἀλγεινόν. ἢ οὐ δοκεῖ καὶ σοὶ οὕτως: 
ΠΩ... Ἔμοιγε. 

ΣΩ. ᾿Δγνοῶν γε, ὡς ἔοικεν, οἷόν ἔστιν ἢ ὑγίδια καὶ ἀρετὴ 
σώματος. κινδυνεύουσι γὰρ ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολογημένων 
τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ οὗ τὴν δίκην φεύγοντες, ὦ Πῶλξ, τὸ 
ἀλγεινὸν αὐτοῦ καϑορᾶν, πρὸς δὲ τὸ ὠφέλιμον τυφλῶς ἔχειν 
καὶ ἀγνοεῖν, ὅσῳ ἀϑλιώτερόν ἔστε μὴ ὑγιοῦς σώματος μὴ 
ὑγιεῖ ψυχῇ συνοικεῖν, ἀλλὰ σαϑρᾷ καὶ ἀδίκῳ καὶ ἀνοσίῳ. 
ὅϑεν καὶ πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίκην μὴ διδόναι μηδ᾽ ἀπαλλατ- 
τεσϑαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶ χρήματα παρασκχευαζόμξνοι 

καὶ φίλους καὶ ὅπως ἂν ὦσιν ὡς πειϑανώτατοι λέγειν. εἶ δὲ 
ἡμεῖς ἀληϑῆ ὡμολογήκαμεν, ὦ Πῶλε, ἀρ᾽ αἰσϑάνει τὰ συμ- 

βαίνοντα ἔκ τοῦ λόγου: ἢ βούλει συλλογισώμεϑα αὐτά; 

ΠΩ... Εὐ μὴ σοί γε ἄλλως δοκεῖ. 
ΣΩ. ᾿4ο᾽ οὖν συμβαίνει μέγιστον κακὸν ἡ ἀδικία καὶ τὸ 

ἀδικεῖν: 

Ζὰπιὶ πρῶτον κακῶν. ἜΌθη80 9 ". 
Ιη ἔγθίθσθυ ὙΥ εἰβθ ἀφθγ (Οοποϊηπ δύ ὕμηροιο Παὺ 5. ἴῃ Βοιγϑῆ ἀ685 
Ζὰ 116 Ὁ ϑ δύ ἢ πη Ἰ)δίϊν. ᾿ δίκην διδόναι πἰτροπαβ δαβάγοκ- 

ς, ὅπως ἂν ὦσι νοι παρα- ᾿ΙΟὴ Ζυβοθη. ἀθπὶ (δ 556 76})} 

4179 ". μὴ ὑγιοῦς σώματος 

σχευαζ. ΔΒ ΠρΊΡ, ἄθῃ Αοοῦβ. Βὔββεπ πὰ ἀογ (ἰππου] 6) 
χρήματα Π. φίλους ΘΠ βρυθοηοπμα. Ὑγϑῆγῃαῖ ἔτοι ππϑοπθηάθη Βι1586 
“τ᾿ μέγιστον κακόν, πϑιλ] οι ἀϊ6 ᾿ ἀπέουβομίθάθπ, Βοίάθθ βομοὶηῦ 
ἀδικία πὶ 5ἴοιι, ΒΡ ΘΒΘΠΘη γ0Π ᾿ [Ππὶ ΖΕ ΞΘΙΠΙΠΘ ΖΕ Δ]] 6, ἀθππ ἀ61ὴ 
ΔΕΓ ΜΟρΠΟμΚοῖς οἶποσ ἀπαλλαγή ᾿ ὈΪοββοη ἰδβέγαβεν θγάθη ἃῃ 516} 
ἄυτοι δίκην διδόναι. Μτξ|ὲ Ηοκ- 3 Κᾶπη οἵ αἴθ θοίγοίϊθηάθ Κταί 
Β:σῃὺ δῇ ἀἴ686 Μδρ] Ποῖ τὰ ΟΠ ποῦ Ζιρ ΒΟ ΤΊ Θ θη Πα ΌΘῃ, 6 ΠῈ 
βῖ6. Ζιπιὶ δεύτερο» καπόν (4), υπά ρ]θίοῃ διοῖ 485 ἅπι5βθυ μα Β8- 
ἀδ5 ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην 86ῃ οἷπ Μοπιεπῦ ἀἴβθβοι Βοἐγοϊαπρ' 
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7221. Φαίνεταί γξ. 

ΣΩ. Καὶ μὴν" ἀπαλλαγή γ8ὲ ἐφάνη τούτου τοῦ κακοῦ τὸ 
δίκην διδόναι: 

ΠΩ Ἅ. Κινδυνεύει. 

ΣΩ. Τὸ δὲ γε μὴ διδόναι ἐμμονὴ τοῦ κακοῦ; 
ΠΩΦΑ͂. Ναί. “ 

ΣΩ. Δεύτερον ἄρα ἐσεὶ τῶν κακῶν μεγέϑει τὸ ἀδικεῖν᾽ 
τὸ δὲ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην ττάντων μέγιστόν τὲ καὶ 
πρῶτον κακῶν πέφυκεν. 

ΠΩ... Ἔοικεν. 

ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν περὲ τούτου, ὦ φίλε, ἡμφεσβητήσαμεν, σὺ 

μὲν τὸν ᾿Αρχέλαον εὐδαιμονίζων τὸν τὰ μέγιστα ἀδικοῦντα 

δίκην οὐδεμίαν διδόντα, ἐγὼ δὲ τοὐναντίον οἰόμενος, εἴ τ᾿ ̓ Αρχέ- 

λαος εἴτ᾽ ἄλλος ἀανϑρώπων ὁστισοῦν μὴ δίδωσι δίκην ἀδικῶν, 

τούτῳ προσήκειν ἀϑλίῳ εἶναι διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀν- 

ϑοώπων, καὶ ἀξὴὶ τὸν ἀδικοῦντα τοῦ ἀδικουμένου ἀϑλιώτερον 
εἶναι καὶ τὸν μὴ διδόντα δίκην τοῦ διδόντος; οὐ ταῦτ᾽ ἣν 

τὰ ὑπ ἐμοῦ λεγόμενα: 
ΠΩ 1. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐποδέδεικται ὅτι ἀληϑῆῇ ξδλέγετο; 

ΠΩ.1. Φαίνεται. 

90θ. ΣΩ. Εἶεν εἰ οὖν δὴ ταῦτα ἀληϑῆ, ὦ Πῶλε, τίς ἡ 

μεγάλη χρεία ἐστὶ τῆς ῥητορικῆς; δεῖ μὲν γὰρ δὴ ἔκ τῶν νῦν 

ὡμολογημένων αὐτὸν ἑαυτὸν μάλισεα φυλάττειν ὅπως μὴ 

ἀδικήσει, ὡς ἱκανὸν κακὸν ἕξοντα. οὐ γάρ; 

ΠΩ... Πανυ γε. 

ΣΩ. ᾽Εὰν δέ γε ἀδικήσῃ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος τις ὧν ἂν κήδη- 

ται, αὐτὸν ἕχόντα ἰέναι ἐχεῖσε, ὅπου ὡς τάχιστα δώσει δίκην, 

ἰού. ΕΡοθη ἴῃ ἀοὺ Ἰ᾿Ἰούσέογθη Βο- 7. Ἡϊοτδὰβ οὐρὶ δύ βίο}, ἀδ58 416 

ΖΘ αηρ' βαρὺ δ ἢ ϑϑηθοῶ ἀ6 1Γἃ β ἘΠούοσικ [ἄγ ἄθη ἀθυθούθῃ θαύρϑἢγ- 

1, ὅ: υἱξϊπιᾶ ΒῸΡΡΙΙ οἶδ 506] υθὰ5. 7 1161, πὶ δ΄'ηηθ ἀθ5 ῬΟ]ῸΒ διρονᾶπαύ 

ὉἸΟἰπιΐβ Ροπαῦ, αὖ ποιμὸ ροσγϑϑί, β βομιᾶ ἀΠ1ο]ι, υπὰ μδοῃβύθηβ ΖῸΓ Υοτ- 

ηἰδὶ 4 6Πὶ ῬΟΥΪτα θέϊδιη ροσθαπύϊβ ὑποιἀϊσαῃρ᾽ οἷποδ ἀπρθτθομῦθῃ ἔθίῃ- 
Ιηἰουϑιί. 465, ἄστη ἀδτηϊύ Βὕβο5 σζαυροίαρυ το ὺ- 

ἄθῃ 5011, ὈγδΌ ΟΠ ΔΥ ἰϑῦ. 
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ΑἋ {΄ ’ ΄ “΄ 

παρὰ τὸν δικαστὴν ὥσπερ παρὰ τὸν ἰατρόν, σττεύδοντα ὕττως 
Α ᾿] ,΄ “ᾷ ων, [χὰ Α 

μὴ ἐγχρονισϑὲν τὸ νόσημα τῆς ἀδικίας ὕπουλον τὴν ψυχὴν 

πονήσει καὶ ἀνίατον᾽ ἢ πῶς λέγωμεν, ὦ Πῶλε, εἴττερ τὰ πρό- 
τερον μένει ἡμῖν ὁμολογήματα; οὐκ ἀνάγκη ταῦτα ἐχξίνοις 
οὕτω μὲν συμφωνεῖν, ἄλλως δὲ μή: 

ΠΩ. Δ. Τίγὰρ δὴ φῶμεν, ὦ Σώκρατες: 

ΣΩ. Ἐπὶ μὲν ἄρα τὸ ἀπολογεῖσϑαι ὑττὲρ τῆς ἀδικίας τῆς 

αὑτοῦ ἢ γονέων ἢ ἑταίρων ἢ πταίδων ἢ τεατρίδος ἀδικούσης 

οὐ χρήσιμος οὐδὲν ἡ ῥητορικὴ ἡμῖν, ὦ Πῶλε, εἰ μὴ εἴ τις 

ὑπολάβοι επτὶ τοὐναντίον, κατηγορεῖν δεῖν μάλιστα μὲν ἕαυ- 

τοῦ, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν οἰκείων, καὶ τῶν ἄλλων, ὃς ἂν ἀεὶ 
»» , ΄ , Ξε ι ἀν... ΄ { γ,)27)» 3 

τῶν φίλων τυγχάνῃ ἀδικῶν, καὶ μὴ ἀποκρύτετεσθαι, ἀλλ᾽ εἰς 

τὸ φανερὸν ἀγξίν τὸ ἀδίκημα, ἵνα δῷ δίκην καὶ ὑγιὴς γένηται, 
ΒῚ ΄ Ά Α ς Ν Ἁ Α ᾿, ἃ 2 ,..,; “ὦ 

αναγκαζειν δὲ καὶ αὑτὸν καὶ τοὺς ἄλλους μὴ ἀποδειλιᾶν, 

ἀλλὰ παρέχειν μύσαντα καὶ ἀνδρείως, ὥσπερ τέμνειν καὶ 
’ 59 -- Ἁ 2 ϑὸ Α λὺ ὃ ΄ ἣ « λ ζύ 

κάξιν ἑατρῷ, τὸ ἀγαϑὸν καὶ καλὸν διώκοντα, μὴ ὑττολογιζό- 

μενον τὸ ἀλγεινόν, δὰν μὲν γε πληγῶν ἄξια ἠδικηκὼς ἡ, 
(καὶ : ΄ δὰ δὲ ὃ σι! Ὗ ὃ - χ δὲ ὗ , 2 

τύπτειν παρέχοντα, ξὰν δὲ δεσμοῦ, δεῖν, ἐὰν δὲ ζημίας, ἅπο- 

τίγοντα, ξὰν δὲ φυγῆς, φεύγοντα, ἐὰν δὲ ϑανάτου, ἀποϑνή- 

σχοντα, αὐτὸν πρῶτον ὄντα κατήγορον καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν 

ἄλλων οἰχείων καὶ ξτὶ τοῦτο χρώμενον τῇ ῥητορικῇ, ὅπως ἂν 

καταδήλων τῶν ἀδικημάτων γιγνομένων ἀπαλλάττωνται τοῦ 

μεγίστου κακοῦ, ἀδικίας. φῶμεν οὕτως ἢ μὴ φῶμεν, ὦ Πῶλε; 

ΠΩ 11. άτοπα μέν, ὠὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ, τοῖς μέντοι 
ἔμπροσϑεν ἴσως σοι ὁμολογεῖται. 

480". ἐπὶ τοὐγταγτίον πομ] 1 ἢ 
χρήσιμον εἶναι, “χοζὰ δ]βάδπῃ 
485 ρ] 6] 6} 8}15 νοη ὑπολάβοι αὉ- 
μδηρὶρο δεῖν Ἑροχθρθβο ἰδέ, 

ὁ, μύσαντα. ΤΥ το ΜΌΝ 

Ὀοβίοῃῦ 8]1Θ ΓΙ ρ'5 ἀΔΙ πη, ἀ6Υ 6- 
ΔΤ ἴη5 ΑἸῸρ6 Ζὰὶ Βοἤϑαθῃ, ἃ] 6] 
μύσας ᾿ἰϑὺ Δοἢ. πἰομὺ 850 δ 05867- 
10 ᾿πὶ δ΄ΠπΠη6 σὸὺΠ φὈΠΠΑ]]ΠΡ', 
Π}Ϊϊξς ΘΟ] 55 μθ ὴ Αὑρθη“ Ζὰ 
ἔΆ55 6, βοπάθσῃ θθΖοισμηθὺ ἀθη- 
7 ῃίρθῃ, ἀΕΙ πὶ ΑΠΡ 510] ῦ6. ΘΙΠΘΤ 

(ον ἀἴ6 γοὐ 50 Ζὰ ππίογ- 

ἀγίϊοοη ΟΟΟΥ Ζὰ ᾿ροτνιπάθη 

Ἄν 55, 815 ἄτα 561ηὴ (πιο ῦ Ὁ]055 

61 0]1 665, ΒΟΠαΘΙ ΔΘ ἢ ροἰδϊ- 
888) ΑῸρ'6 ἀξ ρ'ΘΡ'Θῃ γ᾽ ΒΟΉ] 556 ῃ. 

ὁ. ἴσως σοι ὁμολ. 80 υὑπρϑ- 
Τοῦ ἄθπῃ Ρ. 485 ΕΤΡΘΌἢ185 6Γ- 
Βοῃποιηῦ, 80 οὐκ στε οἱ ἀοο}) 65 

ΘΙ ΠΘΠΠΊΘΙ ΖῈ 1536 η. 1)8585 6Γ 

65 ΠΙΟΠῦ οἢπο ὙΠΟ] οη {πυΐ, 

᾿ορῦ {Π.6115 1ἴῃ ἄθπ ἀδύϊν. δἰ] 5 
σοί, νσοταϊ οΥ Ζὰ γϑυβύθ θη ρὶθῦ, 



481] 

4 480 6. 481] ἃ. Ὁ. σαρ. 806. 51. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ κἀκεῖνα λυτέον ἢ τάδε ἀνάγκη συμβαίνειν; 
ΠΩ... Ναί, τοῦτό γε οὕτως ἔχει. 

ΣΩ. Τοὐναντίον δὲ γε αὐ μεταβαλόντα εἰ ἄρα δεῖ τενα 
κακῶς ποιξῖν, εἴτ᾽ ἐχϑρὸν εἴτε ὁντινοῦν, ἐὰν μόνον μὴ αὐτὸς 
2 ἂν δ; σῖν αν 3 Ἄν - ἢ ᾿ 2 ἀπλο πρλλοῖς 
ἀδικῆται ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ (τοῦτο μὲν γὰρ εὐλαβητέον)" εὰν 

δὲ ἄλλον ἀδικῇ ὃ ἐχϑρός, παντί τρόπῳ παρασκευαστέον καὶ 
, Ἁ , ς΄ 4 -- , Α΄, Ὅς Α 

πράττοντα καὶ λέγοντα, ὅπως μὴ δῷ δίκην μηδὲ ἔλϑῃ τιαρὰ 

τὸν δικαστήν" ξὰν δὲ ἔλϑη, μηχανητέον, ὅπως ἂν διαφύγῃ 
Ὕ 4 πο ᾿ - .3 , ΝῚ 4.» ΄ « Α ΝῚ 

καὶ μὴ δῷ δίκην ὃ ἐχϑρός, αλλ᾽ ξᾶν τὲ χρυσίον ἡρπακῶς ἢ 
΄ Ἁ 3 --- - 2 3, ον, 2 , νὴ ΜΙ « 

πολύ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο ἀλλ᾽ ἔχων ἀναλίσκηται καὶ εἰς ἕαυ- 
͵ Ἁ Ἁ 3 Ἁ « ο -φ-. 2 , . 3 , 3.7 ΄ 

τὸν καὶ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ ἀδίκως καὶ ἀϑέως, ξάν τε ϑανάτου 
2} 2 δ Ὗ «’ δ 5 { ἘΞ ’ ᾿ Α ΄ 
ἄξια ἠδικηκὼς ἡ), ὅττως μὴ ἀποϑανεξῖται, μαλέσεα μὲν μηδέ- 

27η7)ῦ) 32 72 -, ᾿ » 2 4 ΄΄ ε 
ποτὲ, ἀλλ᾽ ἄϑανατος ἔσται πονηρὸς ὦν, δὲ δὲ μή, ὅττως ὡς 

πλεῖστον χρόνον βιώσεται τοιοῦτος ὦν. ἐπὶ τὰ τοιαῦτα 

ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ἢ ῥητορικὴ χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ τῷ γε 

μὴ μέλλοντι ἀδικεῖν οὐ μεγάλῃ τίς μοι δοκεῖ ἢ χρεία αὐτῆς 

είναι, δὲ δὴ καὶ ἔστι τις χρεία, ὡς ἔν γε τοῖς πρόσϑεν 

οὐδαμῇ ἐφάνη οὐσα. 

91. ΚΑΑ. Εἰπέ μοι, ὦ Χαιρεφῶν, σπουδάζει ταῦτα 

Σωκράτης ἢ παίζει; 

ΧΑ]. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὠ Καλλίκλεις, ὑπερφυῶς σπου 

δάζειν᾽ οὐδὲν μέντοι οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν. 

ἀδ55 ΘΓ πίοῃὺ ἀδ5 ρΊ]θῖ μα [πίου-  ΠΙ. ϑοκγαΐθβ υπᾶ Κ4]]1- 
6586 ψΙ2.6 οῖ τ. ὈΘῚ ἀφο ὅδοῇῃθ ΚΙ6 9. 

ΠδΌΘ, {π6115 ἴῃ ἴσως, νοάυτοῃ 
48 ΤΡ ΘΌΠΙ55. 815 ἀο0 ἢ πΠΟΟἢ οὗ- : : 

νγῶ5 ῬΡτΟὈ] πηαίβοῃ ὈοζΖοιοπηρῦ ΒΟΡἢ1Θ ταῦ ἀοΥ ([4150}61})} Ρο- 

ψνοτάθη 11]. --- μεταβαλόντα ἴπ- 1015 0116 ΒΠΘΙΟΙΊΚ. 
ἰΥϑΠ5101 0, ἀ6Υ ΟΟπδύγαοῦοπ 80 6ΡΑ. Εἰη]οίίαπρ, 1. [ἢ βοβουζῃ δ ΘΚ 
Ζα εἰ δεῖ ποιεῖν σΘῃότιρ. 5. ΔΨπΠ. ᾿ )επάπηρ, κρυϊομῦ 5. ἀϊθ δυῦ 6] βίο - 

481 "Ὁ. εἰ δύ ,“σοπη ἴῃ Υϑητ- Οδιοῖῦ ἀθτ θ᾽ ἀθυβοιίροη Νείραηρ θ6- 

μι 6“ βέᾶν κου 415 εἴπερ. ἄθπ ΕᾺ]1, τὐμοπάθ Ηοϊπαπρ θἰπον Υ θυβύδπαϊ- 

Καιρῖ ἀθγ ῇγ6) ῬΠ1]ο- 

4855 ἀϊ6 Ἡοίοσικ δ οἢ Ζὰ  οσ- δβαπρ ποῦ Κὦ. Δ5, βΒοΐβυῃ ΠΟΥ͂ ἃ]5 
ὑὰπρ' γοη τ θομὐ ρ θγϑιιο νοτ- Οθογβίθβ αθβθῦζ 416 ὙΠ οἰῥ, 4. ἢ. 

ἅδη Κύὔππέορ, ἀθοσυρομύ 5., 61} 6. (6 {Π0Θ θ᾽ ΠΒ ΟἸπητηαῃρ; ταῦ 510 ἢ 5608, 

ἀρ ]] 6 ὴ μϊθΖὰ 61 ἀθη ρονδμη- δηθγκαπηὺ ψγά. 
ΠΟΘ ΠΗ ϑίου θη πιοῃύ νοτϑυβδούζέ. 481 ΡΒ. οὐδὲν μέντοι κ. τ. λ. 



σαρ. 81. 481 ἢ. ο. ἃ. γὴν 

ΚΑ... Νὴ τοὺς θεούς, ἀλλ᾽ ἐπιϑυμῶ. εἰχεέ μοι, ὦ Σώκρα- 

τες, ττότερόν σὲ φῶμεν νυνὲ σπουδάζοντα ἢ παίζοντα; εἰ μὲν 
᾿ ΄ Α , Ἔ 2 ω;-}»ΝἌ “Δη “ 

γὰρ σπουδαάζξις τὲ καὶ τυγχανξι ταῦτα ἀληϑῆ ὄντα ἃ λέγεις, 

ἄλλο τι ἢ ἡμῶν ὃ βίος ἀνατετραμμένος ἂν εἴη τῶν ἀνϑρώπων 

καὶ πάντα τὰ ἐναντία πράττομεν, ὡς ἔοικεν, ἢ ἃ δεῖ; 

ΣΩ. -Ὦ Καλλίκλεις, εἰ μή τι, ἣν τοῖς ἀνθρώποις πάϑος, 
--. 2 -- 4 ΒΡ. ΕΥ 23 , 23 ’ « - 

τοῖς μὲν ἄλλο τι τοῖς δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτὸ, ἀλλά τις ἡμῶν 

ἔδεόν τε ἔπασχε πάϑος ἢ οἱ ἄλλοι, οὐκ ἂν ἣν ῥάδιον ἐνδείξα- 

σϑαι τῷ ἕτέρῳ τὸ ἕ: ὺ παάϑ λέγω δ᾽ ἐννοήσας, ὅτι ἔρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάϑημα. λέγω δ᾽ ἐννοήσας, ὅτι 

ἐγώ τε καὶ σὺ νῦν τυγχάνομεν ταὐτόν τι πεπονϑότες, ἐρῶντε 

δύο ὄντε δυοῖν ἑκάτερος, ἐγὼ μὲν ̓ Αλκιβιάδου τε τοῦ Κλεινίου 

καὶ φιλοσοφίας, σὺ δὲ τοῦ τε᾿ ϑηναίων δήμου καὶ τοῦ Πυρε- 

λάμπους. αἰσϑάνομαι οὖν σου ἕχάστοτε, καίσερ ὄντος δει- 

Κ΄. οὐδ] ΠΙΟΙ ἀΙ 65 ΊΙΌῦθη Ὑγοτίθ 

ΖΙΟΙς, νοῦ ΕΓ 47 ὁ ἄθῃ ὅ. δῃ 

ΟΘοΓρ᾽. σού 56 ὴ Παίζο. 

ὁ. ἀλλ᾽ ἐπιϑ. Ὧδ8 γνογϑη- 
ΘΌΠ6πά46 οὐδὲν οἷον εἰς. δύ ἄθπὶ 
ΘΙΠΠ6. ΠΔΟΪ 61Π6 Αὐῇοτάοχππρ᾽, 

ΘΙ ΘΒ Γ ἄγοι ἀλλά Θη βρτοσμθη 
νἱὶτά, 5. 49. --- σπουδάζοντα. 

δον ΠΗ] ΠΟΥ δύ ἋΟΥ [πη Πηϊν, 
ΑΟΥ ΔΌΘΙ Π0Γ 416 Ἠδηά]απρ' δἃη 
510 ὈοΖοιοῃποῦ, ψἄθτοπμα ἀδ5 

Ῥαδσχύίιοιρ 416 Πδπάθ]η4θ ῬΘΓΒ0ἢ 
ΒΟ νοσβθΌί. --- πράττομεν. 66}- 
56] 465 Μοάυβ, ἀ4ἃ ἀ6Υ Αὐδβάγαοϊς 

ΠΙΟΗῦ ΠΙΘῊΓ 1ῃ ρ]θισμο ἀτὰρ 
ἄοτ ΜΙ] ΘΤΆ Πρ, ὈΘάδτῇ, ἘΠῚ 6]Π6 
Β0] 086 ἀθΘτα 65 1 Ιη ὡς ἔοικε Ἰϊορύ. 
-- δἰ μή. τι ἦν πάϑος τὸ αὐτό 
ἔν εἰ μὴ ἦν τὰ πάϑη τὰ αὐτὰ, 
Ψ)61] 68 810} ἴῃ 76 θη ρβ'Θρ" θΘῃθἢ 
ἘΔ]] ᾿ΠΠΠΊΘΙ ΠῸΪΤ ΥΟΠ ΘΙΠ6ΠῚ 611- 
ΖϑΊηθη πάϑος, ἀδ8 θ8]4 ἀΐδθβ68 

Ὀ8]4 761π68 (τι) βϑίῃ ἰζϑππ, μδπη- 
4611. Πθππ ἀϊο πάϑη ἅ. ᾿ι. ΒΘ 6]6η- 
ΒΌΠΩΠΠΠΠΡ ΘΠ, ΕΙΩΡ πα πηρθη, ΑΥ- 
ἔδούθ βἰπα γογβοηίθάθη (τοῖς μὲ» 
-- ἄλλο τι, ἀθ6γ ἀθύβϑὶθο Αβδοί, 

2. Β. ἀδι 465 ἐρῶν, δῦ ἴῃ 4116 
Μοηβοῆθη (ΘΙ ρΊΘΙΘΠΘ, 80. ἀἃ85 
4150 δἷη ἐρῶν 5ἰοῇἢ ἴῃ ἀΐθ [ἂρ 
ὉΠᾺ ΒΟ ΠΙΠιΠρ᾽ οἴη 65 Θηἄθτη ἐραῦν 
γουβϑύζθῃ Κᾶπηῃ. 

ἃ. ἴδιον ἤ, νχϑὶ] ἴῃ ἴδιον ἅτ 
Βερυη ΘΙη65 ΑΠΔΘΥΒΒΘΙΠ5 ΠΘΡῚ. 
- πάϑηιια Ξξει πάϑος. --- ταὐτὸν 
τι --- οῦννδϑ, 85 485 ρ]θῖ 6 180. 
-- ᾿ἄλκιβ. Ὅαββ 5. 1πῃ βϑίπθπ 
ΓΙ] 6 Ὀ]πρ ποππῦ, ρβθβομ ἢ [πὶ 
ΘΟΠΘΥΖΘΟ ὑπὰ 8118 ΘΙΠΟΙ ΡΥ 5568 
Ατ ρκοιῦ ρόρθη Κι, ἀθηὶ ΘΓ 5160}} 
'ἴπ ἀΐθβοπὶ ῬΡαμκίθ ρ] ἢ βύθ] ] θη 
Μ|11. --- τῆς φιλοσ. Ὠϊ6 ἔδθϊπθ 
γ᾽ επάαπηρ', νοι 5. πο θοη ΑἸΚΙΌ. 
ϊ6 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΙΙΘ ρ]ΘΙ ἢ 58ΠῚ 
819 ΟοἸγϑοίῖν βι6}10ὺ, νιτὰ αἱἷ6 

ἃ 556 16. Νουδηϊδϑϑδαηρ ΖῈ 
ἄεπιὶ αδηρ, ἄθη ἀθὺ Π΄18]οΡ᾽ 
ἴῃ ἀϊόβοῃ ἀτιὐξοη ΤΉΘΙ16 
Πἰηὖ. Π1΄6 Ηϊπραῦθ ἃη 616 
ῬΒΠ]ΟΒΟΡΗΙΘ 815. ἔτοβ ροίαβϑδὺ 
Ἰζοτηπιὺ 61 Ρ]ίοῃ δου νου. “--- 
καὶ τοῦ ΠΠυριλ. ϑεῖη ΒοΠπ ΠΙ6Ε5 
ΔΘ, ΠΘΠΊ08, 4 Π6Ὶ πη ΘΌθη- 
ΞΟΜΟΗΙ υἱοῦ 815 Δήμου οτρϑηζῃ 
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νοῦ, ὅτι ὑπόσ᾽ ἂν φῇ σου τὰ παιδικὰ καὶ ὅπως ἂν φῇ ἔχειν, 
5 ΄ ΒῚ ΄ ΒῚ ᾽ς ἫΡ Ἀ ’ α ᾿ ὉΡΗ 

οὐ δυναμένου ἀντιλέγειν, ἀλλ᾽ ἄνω καὶ κάτω μεταβαλλομένου" 
3, ΓΑ ΤΕῚ Ξ ΑΙ ἢ ΓΎΚΊΧΟ ἢ « - .- 5 { , 

ἕν τὲ τῇ ἐχκλησίᾳ, ἕαν τι σοῦ λέγοντος ὃ δῆμος ὃ ᾿Αϑηναίων 
᾿ ἘΣ ο "ἵ᾿ ,.»“ Ἐ «ἢ νιν , 

μὴ φῇ οὕτως ἔχειν, μεταβαλλόμενος λέγεις ἃ ἐκεῖνος βούλε- 

ται, καὶ πρὸς τὸν Πυριλάμπους νξδβανίαν τὸν καλὸν τοῦτον 
“- «΄ , - -- “- “ Ξ ΄ ΄ τοιαῦτα ἕτερα πέπονϑας" τοῖς γὰρ τῶν παιδικῶν βουλεύμασί 

τὲ καὶ λόγοις οὐχ οἷός τ᾽ εἰ ἐνανειοῦσϑαι, ὥστε, εἴ τίς σου 

λέγοντος ἑκάστοτε, ἃ διὰ τούτους λέγεις, ϑαυμάζοι ὡς ἄτοπτά 
2 3 5 - ’ η Ὁ, δὴν, ΄ 

ἐστίν, ἴσως εἴποις ἂν αὐτῷ, εἰ βούλοιο τἀληϑῆ λέγξιν, ὅτι, 

δὲ μή τίς παύσει τὰ σὰ παιδικὰ τούτων τῶν λόγων, οὐδὲ σὺ 
σιαῦσει ποτὲ ταῦτα λέγων. νόμιζε τοίνυν καὶ παρ᾽ ἐμοῦ 

βὺ τ΄ ΓΦ ’ ο΄ 

χρῆναι δτερα τοιαῦτα ἀκούειν, καὶ μὴ ϑαύμαζε ὅτι ἐγὼ 
ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὰ τταιδικώ, τταῦσον 

ταῦτα λέγουσαν. λέγει γάρ, ὠ φώιν ἑταῖρε, ἀεὶ ἃ νῦν μοῦ 

ἀκούεις, καί μοί ἔστε τῶν ἕτέρων παιδικῶν ττολὺ ἧττον ἔμ- 

πληκτος᾽ ὁ μὲν γὰρ Κλεινίδιος οὗτος ἄλλοτε ἄλλων ἐστὶ 

λόγων, ἢ δὲ φιλοσοφία ἀεὴὲ τῶν αὐτῶν᾽ λέγει δὲ ἃ σὺ νῦν 
Ω. “5 -,.. .( Ν Ν 2. τὲς ν᾽ ΄ γι ΝΕ δ. δ ἐδ 
ϑαυμαζέις, πτταρῆσϑα δὲ καὶ αὐτὸς λεγομένοις. ἢ οὖν ξκξίγην 

»).» “ « ς΄ 2 », « 2 Ἀ υ «- 2 ἈΤαν τῊΝ 

ἐξέλεγξον, ὅπτερ ἄρτι ἔλεγον, ὡς οὐ τὸ αδικξῖν ἔστι καὶ ἀδε- 

κοῦντα δίκην μὴ διδόναι ἁπάντων ἔσχατον κακῶν" ἢ δὲ τοῦτο 

δάσεις ἀνέλεγκεον, μὰ τὸν κύνα τὸν Αἰγυτιτίων ϑεόν, οὔ σοι 

ὁμολογήσει Καλλικλῆς, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ διαφωνήσει ὃν 
ς΄ - , , 3» 5 ᾿» ἢ ΠΕΡΕΙ ΝΑ Α ἅπαντι τῷ βίῳ. καίτοι ἔγωγε οἶμαι, ὠ βέλτιστε, καὶ τὴν 

λύραν μοι κρεῖττον είναι ἀναρμοστεῖν τὲ καὶ διαφωνεῖν, καὶ 
φῶ , Ν , , -μ χορὸν ᾧ χορηγοίην, καὶ τελείσεους ἀνθρώπους μὴ ὁμολογεῖν 

Ω Ν . . 

νοσάρθη. -- - αἰσϑαν. σον ὅτι δυ- 1 Ιἰοοπ ῬΙοπομιθη, 485 516 ἢ} Βοῇθη 

ψαμέγου. Οοπϑέτ αὐ! ΟΠ ΒΠ ΒΟ μα πρ’ , ἅπι556 1116}. 818 Ἰἀθη 80 }} πὶ σοί 
16 Αρο]. 97}. Τῇῦο. 4,51. ---  δηροκύπαϊιρε Πᾶῤξθ, ὑπὰ ἀαΓο]ὶ 
παιδικά δι ἢ ἀθν Βοἀθαθαπρ' πὴ. ἀϊθ6 ΝΟΡΘμθπδηἀουβί Θ]ὰπρ' ἀ68 
Πῖοτ Ῥ]ΌΤΆ]15, ἃ ἢ Ὀ6 146 116 Ὁ] ]ηρθ ΝδΘη8 815 Θα)6οῦ ηἀ ἃ}8 Αἢ- 
516 ὈΘ6ΖΙΘΠ6 Πα.  γτρᾶθ νισὰ αἴ6 ΕἸούοπ, ἀ8855 68 

482 νυ. ὡς οὐ τὸ ἀδικ. κι τ. Δ. νοὶ γουβομίθάοπο Ῥοχυβύμ!οῃ- 

1)61 δαύζ, ἀ61᾽ ἀὍ͵ΙΟ]} αἰ6 γ]Δοτ- Κοιίθη 5616), ϑν ϑθη 0} απύου- 

ἸΘρΈΠΡ᾽ 510} ΘΥΡ ἜΘ ῃ πιἰϊββύθ. ---- βἐϊὑχῦ.---- ᾧ χορηγοίην, ΒΥ ΡοίΗΘί. 
Καλλ., ὦ Καλλ. Τϑάτοῖ ἀϊθ ὙΥ 8}] Ιλ] αὐϊνϑαῦζ, ἰῃ νυ ΘΙ] θηὶ ἄθι Ορ- 
ἀθ5. Ναπθη5. βίδέυ 465 ρεγβῦη- ᾿ ἐδύϊν ὁπηο ἄν ἄϊθ σϑῖῃ ρϑάδομίο 
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. 2 ᾽ ᾿ , ΄ - ἐν ἂν» ΒΩ 2. ἐᾷ 2 - 
μοι ἀλλ᾽ ἐναντία λέγδιν μᾶλλον ἢ ἕνα ὄντα ἐμὲ ἐμαυτῶ 

ἀσύμφωνον δἶναι καὶ ἐναντία λέγειν. 
95, ΚΑ... Ὁ Σώχρατες, δοκεῖς νεανιεύεσθαι ἕν τοῖς 

λόγοις ὡς ἀληϑῶς δημηγόρος ὦν καὶ νῦν ταῦτα δημηγορξῖς 
ταὐτὸν παϑέντος Πώλου πιάϑος, ὅττερ Γοργίου κατηγόρει τιρὸς 
σὲ πταϑεῖν. ἔφη γάρ που Γοργίαν ἐρωτώμενον ὑπὸ σοῦ, ἐὰν 

ἀφίκηται τπταρ᾽ αὐτὸν μὴ ἐπιστάμενος τὰ δίκαια ὃ τὴν ῥητο- 
ρικὴν βουλόμενος μαϑεῖν, εἰ διδάξδι αὐτὸν ὃ Γοργίας, αἱ- 

- δ ΡΒ Ν ΄ ΄““ Ν Νὴ 2. - Ἂ 

σχυνϑῆναι αὐτὸν καὶ φαναι διδαξξειν διὰ τὸ ἔϑος τῶν ἀἂν- 

ϑρώπων, ὅτι ἀγανακτοῖεν ἂν εἴ τις μὴ φαίη" διὰ δὴ ταύτην 
τὴν ὁμολογίαν ἀναγκασϑῆναει ἐναντία αὐτὸν αὑτῷ εἰπεῖν, σὲ 
δὲ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπῶν. καί σου κατεγέλα, ὥς γέ μοι δοκεῖν, 

ὀρϑῶς τότε᾽ νῦν δὲ πάλιν αὐτὸς ταὐτὸν τοῦτο ἔπαϑε, καὶ 

ἔγωγε κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἄγαμαι Πῶλον, ὅτε σοι συνεχώ- 
ρθησε τὸ ἀδικεῖν αἴσχιον εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι ἔκ ταύτης 
γὰρ αὐ τῆς ὁμολογίας αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμποδισϑεὶς ἐν τοῖς 

λόγοις ξπεστομίσθϑη, αἰσχυνϑεὶς ἃ ἐνόει εἰπεῖν. σὺ γὰρ τῷ χ " ΐ 
ὄντι, ὁ Σώκρατες, εἰς τοιαῦτα ἄγεις φορτικὰ καὶ δημηγορικὰ 

φάσχων τὴν ἀλήϑειαν διώκειν, ἃ φύσει μὲν οὐκ ἔστι καλά, 

ἐγαοθύθαγθη, 16 Δ Πγ6 ΕΥ ΚΘΗ ὑ 155 
ΠῸΥ πάρη άθηῃ ῬΒΠ]ΟΒΟΡΐΘ 80. 

Ὑ ΟΥ̓Δ 55 ΘΌΖι Πρ; Δαδϑατοκῦ; δέω 
ᾧ Κὔππίθ 65. πϑοἢ ἀοτ ΘΌσ Π0]Ὸ- 
βἴβομθη ΕΊΡῸΣ πο δ» Ποίβ86π, 
ῷ ἰδὺ Ῥαδῖΐϊν ἀ68 ' Τπέθγ688568. 
ΩΝ ΘΙ ρπἐ οἤ θη ΟΠοΥ ΤΟΥ ρ6- 
Ὀτδαοῃῦ Κα χορηγεῖν Ὑὶ6 ἀϊθ 
γεσθῶ 465 ΑΓ ἢ 5. Δ ἢ τηϊί 
ἀϑῃϊῦ. σοηβύσαϊτῦ γοσά θη. ΤΠ θδοί. 
119 ἀ. 

482 ς. νγεαγιεύεσθαι, ἄττα 

δημηγόρος πᾶποι θΘβεἰπηπηῦ, πῃ 
ΠΙΘΙ [ἢ 56 ΊΠ6 Υ ΒΟΖΙΘμπηρ' ἃ 48 

γΟΥ ΠΟΥ Πθημὰθ ἢ] ἀἃ5 ἀΕΥ 4- 
θθηα οἱρθηθ οι ξοχύρο γΥ θη 

ὈΘΖοιοπηθῃ,, 6] Πθ5. 65. τηϊὖὺ 461 

ὙΦ σοῦ πιομῦ οοηϑὰ πηι ; 

᾿ ἄδπη δημηγ. ἰϑὺ ἀθὺ ΝΟ ΚΒΥΘΟΠΘΥ, 
ἄθιη 65 πιοῃμῦ ὑπὰ ἀ16 ὅϑοῆθ, 80η- 

᾿ ἀθγη ὑπ (85 ΓΟ βθύζθῃ 56 ]Π 61 

Απϑιοῃῆῃῦ το ]8ὺ τῇ θθο ΒΟ ΟΠ Γ' 
Κὶἀπδίθ Ζ ὑπαὶ ἰδύ. ΥὙρῚ]. 6 δὴμ μη- 
γορικά. --- πρὸς σὲ πίολι -επρὸς 

Ι (ὑπὸ) σοῦ. βοπάειῃ ,ἴ'ἷπ ΒΘΙΠΟΥ 
ΒΘΖΙΘμαπρ' Ζὰ αἰ“ ἃ. ἢ. [πὶ ὅ6- 
Βρσὅοῃα τηἱὖῦ αἰν. 85 ἢ. ΑΡρο].2] ας. 

ἃ. διὰ τὸ ἔϑος πιομὺ τπαϊῦ δι- 

2. ΚΔΙΠΙΚΙο 5 ἀᾶροσομ, ἱηἄθῃ ΟΥ 488 

Ζυροείδηαηϊδε ἀθ5 ΡΟ]οβ, ἀδ85  }π- 

ΤοοΙὐὺ ὑπ ἢ  ΒΒ]ΙΟΠΘΥ 561 ἃ15 τοῦ 

Ἰθῖά θη, Ζυυῦ οκηϊτητηῦ (πᾶ οΌοη ἀ8- 

την ἃ0 ἢ αἀἷθ οΙΪσούαπρ νου, 

ἀδ55 65 ΒΟΒΙΙΠΠΊΘΙ 561), θθΖϑιο ποῦ 

415 βϑίπθῃ δίδηάραηκὺ ας Ναίητ- 

τοοῆὺ, ἀδ5 Π ομὺ 465 δύδγκουη,, ἱτὰ 

Θορθηβαίζο σοροη ἀἃ5 ροκὶύϊνο α6- 

ΒρύΖ, πα τηδηῃηύὺ ΟΚΥ. γοὴ ἀρ ὑπ- 



480 

482 6. 488 ἃ. "ἢ. 6. 18 Οδρ. 98. 99. 

νόμῳ δέ. ὡς τὰ πολλὰ δὲ ταῦτα ἐναντία ἀλλήλοις ἐστίν, 

ἥ τε φύσις καὶ ὃ νόμος" ξὰν οὖν τις αἰσχύνηται καὶ μὴ 
τολμᾷ λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία λέγειν. ὃ δὴ 
καὶ σὺ τοῦτο τὸ σοφὸν κατανενοηκῶς κακουργεῖς ἐν τοῖς 
λόγοις, ἐὰν μέν τίς κατὰ νόμον λέγῃ, κατὰ φύσιν ὑπερωτῶν, 
ἐὰν δὲ τὰ τῆς φύσεως, τὰ τοῦ νόμου. ὥσπερ αὐτίκα ἐν τού- 
τοῖς, τῷ ἀδικεῖν τε καὶ τῷ ἀδικεῖσθαι, Πώλου τὸ κατὰ νόμον 

αἴσχιον λέγοντος, σὺ τὸν νόμον ἐδιώκαϑες κατὰ φύσιν. φύσϑι 

μὲν γὰρ πᾶν αἴσχιόν ἔστιν ὕπτερ καὶ κάκιον, τὸ ἀδικεῖσθαι, 
γόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ γὰρ ἀνδρὸς τοῦτό γ᾽ δστὶ τὸ 
΄πάϑημα, τὸ ἀδικεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἀνδραπόδου τινός, ᾧ κρεῖττόν 

ἔστι τεϑνάναι ἢ ζῆν, ὅστις ἀδικούμενος καὶ προπηλακιζό- 
4 Ε 2 Α Ὧ} τῳ το ἘΞ: ΦἸ Σ 

μενος μὴ οἱόστε ἐστὶν αὐτὸς αὑτῷ βοηϑεῖν μηδὲ ἄλλῳ οὗ 

ἂν κήδηται. ἀλλ᾽, οἶμαι, οὗ τιϑέμενοι τοὺς νόμους οὗ ἀἄσϑε- 

νεῖς ἄνϑρωποί εἰσι καὶ οὗ πολλοί. πρὸς αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ 

αὑτοῖς συμφέρον τούς τὲ νόμους τίϑενται καὶ τοὺς ἔπαίνους 
-- ΄ , -- ξ 

ἐπαινοῦσι καὶ τοὺς ψόγους ψέγουσιν᾽ ἐκφοβοῦντες τοὺς ἕρ- 

ρωμενεστέρους τῶν ἀνϑρώπων καὶ δυνατοὺς ὄντας πλέον 
ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσι, λέγουσιν ὡς αἰσχρὸν καὶ 

ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτό ἔστι τὸ ἀδικεῖν, τὸ πιλέον 

τῶν ἄλλων ζητεῖν ἔχειν" ἀγαπῶσι γάρ, οἶμαι, αὐτοὶ ἂν τὸ 
ἔσον ἔχωσι φαυλότεροι ὄντες. 

99 “Μιὰ ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον καὶ αἰσγρὸν ᾽ ῆ μᾳ μ χο 
΄ «- , -.- “« - 2 ᾿ 

λέγεται, τὸ πελέον ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ 

γοΙ δίδπαριαπκῦ ἀοΣ Ναΐαν 8118, 
ἄϊθϑθη 8150 8. ὈΘ6Ὶ Ρ, γογδὰϑ- 

Δ . ’ 

δάξειν, βοπάθσῃ τηϊῦ φάγαι ΟὐοΥ 
αἰσχυνϑ. Ζὰ γογ πάθῃ. 

488. κακουργεῖν οἷπ σον δμη- 
ΠΙΟΠΘΥ Αὐδάσιιοκ Εἴ ἀ8.8 ΒΙηίοτ- 
᾿ιδύϊρο Ὑ οΥσΘη. ὈΘΙη 1)15Ρα01- 
Ττϑη. 89". Βρρ.1, 3998 ἀ. 941. -- 
ὑπερωτῶν ἴῃ ἄθι Ἐταρα Πἰπύοτ- 
᾿ϊβεϊρ' ἀπέρυβοβίθθθη. --- τὸν γ»ό- 
μὸν ἐδιωκ. κατὰ φύσιν. γόμον 
ἀἃ5 γοὴ Ῥ. ροπιθιηΐο ροϑβιύϊγο α6- 
ΒούΖ; διῶ. ΞΞΞ ρογδοφψὶ, οἰνγἃβ 

ἄσχο βθῖπθ ΟὐπβθαιθηΖθηῃ ἢ ΐη- 
ἀυγοἢ γϑυο!ρθη; κατὰ φύσιν ΞΞ 

βούζρηᾷ οὐδϑχ υὙἹϑ] ΠΟΘ ἢΧ πὶ πη ΐο Γ- 

ΒΟ θθηᾶ. γρ]. 89. --- τὸ ἀδι- 
κεῖσθαι 5. ΑΒ Πδηρ,. 

". ἀλλ᾽, οἴνιαι. Ναῤαττοομῦ ὑπὰ 
Ῥοβιθνοϑ Πθομῦ 501] θη οἱ ρ] 10 ἢ 
ΖΌΒΘΠΙΠ ΘΗ Δ ]]6η, 411] 6 1 οίοσ. 

6. ἐκφοβ. λέγουσιν, Αϑγ πάοίοῃ 
ἄον Εγκ]ᾶταηρ,. --- αὐτοί ἱπὶ α6- 
σϑηϑδΐζ ρορθη ἄϊο ἐρρωμεγέστε- 
θοι. ---- ὄντες ΘΟπΟΘϑβϑΙΥ͂. 



488 ἀ. 6. 484 ἃ. σαρ. 39. 79 

καλοῦσιν" ἡ δέ γε, οἶἰμαε, φύσις αὐτὴ ἀποφαίνξδι αὐτό, ὅτι 
4 . , - ΄ ΄ 2 Ν 

δίκαιόν ἔστε τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος τελέον ἔχειν καὶ τὸν 

δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα τιολλαχοῦ 
΄' ς΄ Ψ»ἵ, Ἁ 2 «-- » ’ Ὰ “- μῚ { ΄ 

ὅτι οὕτως ἔχξδι, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ τῶν ἀνϑρώτπων 
Ρ] ΄ Ἑ ΄ “«- - ᾿, ΄ »" 

ὃν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς γένεσιν, ὅτε οὕτω τὸ δίκαιον 

κέχριται, τὸν κρείττω τοῦ ἥττονος ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν. 
2 Η ᾿" δὰ ΄ Ἂ Ἢ Ἢ ΄ ΄ 

ξχεδὲ ποίῳ δικαίῳ χρώμενος Ξέρξης ἐπὶ τὴν Ελλάδα ἐστρά- 
νἝΟΡ ς Ἀ 2 Ξε 2 Α ΄ Ἧ Ὶ , » 

φευσὲν ἢ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἕπὶ Σκυϑας ἢ ἄλλα μυρία ἂν τις 
2»ἵ᾿ "Ξ " ᾿ 5 ν , Α « 

ἔχοι τοιαῦτα λέγειν" ἀλλ᾽, οἶμαι, οὗτοι κατὰ φύσιν [τὴν τοῦ 

᾿ δικαίου ] ταῦτα πράττουσι, καὶ ναὶ μὰ Δία κατὰ νόμον γε 
- 8 ΄ , ᾿ Ξ- ν ἘΞ ΄ 

τὸν τῆς φύσεως, οὐ μέντοι ἴσως κατὰ τοῦτον, ὃν ἡμεῖς τιυϑέ- 
μεϑα πλάττοντες᾽ τοὺς βελτίστους καὶ ἐρρωμενεστάτους 
τ -- ΕῚ -Φἅ- 2 ΄ , ς’, ΄ Ψ» 

ἡμῶν αὐτῶν δκ νέων λαμβάνοντες, ὥσπερ λέοντας, κατετιᾷ- 

δοντές τὲ χαὶ γοητεύοντες καταδουλούμεϑα λέγοντες, ὡς 

ἀ. αὐτό 5.68 πΙομέ Εν τοῦτο, 

γ  οἢ θ5 ᾿ΠΠΠΊΘΙ ἀρ  Κ 56 ἢ δῦ; α16 

ΒΘιβρῖ6]6 Ομδυ. 166}. Περ. 2, 
9562 ἃ. Τ,ν8. 204 υἱ ἃ ΟΥ̓ Θ 56 ῃ 
ΠῸΓ 416 Βραθυύαμηρ' ἐαὰ ἐρϑώηι. Ιῃ 
ΠΠ ΠΟ ἤΘη ΕΔ]]6 πη Κϑηπ ΘΌΘη θ61- 
ἀ465 ρ'ϑϑϑίζὺύ ψϑγάθῃ, ννὶθ ἰπὶ δύ. 
δὲς Πα ἐ5, 16 πδόμάθηῃ δ θύνν ἃ 8 
ΠΙΠΡ 656 ΟΟΘΥ 8 ἀθῃ ΒΟρτ 
ἀΘβ5θΊθθ ἢ ΠῸΤ ΟΡ πηοτὺ ΘΓ θη 
ν01}1. γρ]. Τῆυο. 1, 69, στὸ τοῦτο 
βίδεῦ αὐτὸ δρᾶ οὐνναγύθὺ σου θῃ 
Βοηϊ χα Ἄπῆν. Φ. 1. 12 

Κῦὐηπέο αὐτοῖς 5ἰαἰύ τούτοις 5ι6- 

᾿ιθῃ. --- δηλοῖ, ἡ φύσις. 
6. ἢ ἀλλὰ μυρ. ΑΥο} βοηϑβύ 

ΘΙ Θη 850, ἀὈΓΟΝ ΘΙΠΘῚ 88 ΟΕΥ 

Οὐπβύγοῦοη. Πογαμβδίγοίθη 6 
ϑδεύΖ, νγειΐοσο 8116, αἴθ τη ΠΟΟἢ 
Θη γθη Κῦπηία, ΖιΒΔΙΠΠΙΘΏΡ᾽ 8- 
ξαβϑί. ΑΡο]. 4] ὼς; ἤ Ὀδυσσέα 
ἤ Σίσυφον» ἢ ἢ ἄλλους μυρίους ἂν 
τις εἴποι. --- ἀλλ᾽, οἶἰμα'. Ἐ6ὶ 
Ὧ6Γ Ετᾶρθ ποίῳ δικαίῳ χρῶμ. 
ϑοηνοθὺ αἀἰθ πορϑύϊνγθ Απηύνγοτσὺ 
ὙΟΓ: ΠΙΟΙΌ 8 ἀ6Π) ροϑβι θη 

Ἠδομίθ. ΗΐθζΖα δι]4οὺ ἀλλά ἄδπ 
Θεροηβϑίζ. --- τὴν τοῦ δικ. Ῥ1656 
Ὑγογίθ νυ θυθθη 616 Θέθι ΤΌ ΠΡ' 
κατὰ φύσιν ἀπά κατὰ γόμον γε 
τῆς φύσεως, ἀο ἢ Πδη4 6] 65 5160 ἢ 
ἩΪΘΙ ρᾺΓ πίομξ ὑπὶ ἀϊα φύσις τοῦ 
δικαίου, βοπάθτῃ ὑπ τὸ δίκαιον 
τῆς φύσεως (84 ἃ. Β). --- πλατ- 

τοντὲς γοῃ (ἀθβϑύζθῃ 8 0}} 1,6 ρ'. 
4, 112 Ὁ τηϊῦ ἀθη Βορυ δ ἀ65 
ὙΥ1Π1Κγ ἤθη ππὰ (διμδομέθῃ.--- 
τοὺς βελτ. λαμβ. εχρ]ϊοαύϊνο5 
Αβυπάρέοῃ. )16 πιοῃύ Ζὰ ἰβϑυρ’- 
πθηάθ Ἠδΐθ ἀθββθθθῃ δύ ἀἱἷθ 
Αὐ5] βϑαηρ 465 Υ οτύβ τιϑέμεϑα 
γουϑη]αϑϑύ. 

484. ἐάν. 6 υἀππρ} Κοῆτίθ 
ἘΔ1] νοῃ 19 6. τῃμϑίοσυ. [παϊν]ἀπᾶ- 
᾿Ἰβίσαηρ᾽. --- ἀποσεισ διαρρ. οὔ- 
ΘΊΘΙΟΘΝ Ὀ616 6 Αὐβατίοκο ἢ ὙῸΠ} 
Τ᾿ ο55 ραυϑυοῃύ σγοσάθῃ, πόξῃϊρ 
ἀϊθ5 ἀοοὴ πιοηῦ ἀ85 Β:14 νῸΠὶ 
Ιὕνγθη δα ζΖαρθΌθη. --- διαφυγών 
ἀδὺ δύο γοη Ρ. 78 ὁ 1π ΒΡ] ΘΙ ΟΠ 6 ἢ 
ΖυΒδ ΘΠ δηρ' ΡΟΥΘ Αὐ8- 
ἀτυοκ. 

ἀ 

484 



90 484 ἃ. Ὁ. 6. ὅδ. 839. 40. 

τὸ ἴσον χρὴ ἔχειν καὶ τοῦτό ἔστι τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον. 

ἐὰν δέ γε, οἶμαι, φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, ττάντα 
ταῦτα ἀποσεισάμενος καὶ διαρρήξας καὶ διαφυγών, κατα- 

πατήσας τὰ ἡμέτερα γράμματα καὶ μαγγανεύματα καὶ ἔπῳ- 

δὰς καὶ νόμους τοὺς παρὰ φύσιν ἅπαντας, ξἕπαναστὰς ἐν- 

δφάνη δεσπότης ἡμέτερος ὃ δοῦλος, καὶ ἐνταῦϑα ἐξέλαμψε 

τὸ τῆς φύσεως δίκαιον. δοκεῖ δέ μοι καὶ Πίνδαρος ἅπερ ἐγὼ 

λέγω ἐνδείκνυσθαι ἐν τῷ ζσματε, ἐν ᾧ λέγει ὅτε 

γόμος ὃ πάντων βασιλεὺς 

ϑνατῶν τὲ καὶ ἀϑανάτων᾽" 

οὗτος δὲ δή, φησίν, 

ἄγξι δικαιῶν τὸ βιαιότατον 
ὑσδερτότα χειρί" τεκμαίρομαι 
ἔργοισιν Ηρακλέος, ἐπεὶ ἀπρίάτας --- 

λέγει οὕτω πως τὸ γὰρ ἀσμα οὐκ ἐπίσταμαι" λέγει δ᾽ ὅτι 
οὔτε πριάμενος οὔτε δόντος τοῦ Γηρυόνου ἡλάσατο τὰς 

βοῦς, ὡς τούτου ὄντος τοῦ δικαίου φύσει, καὶ βοῦς καὶ τάλλα 

χτήματα εἶναι πάντα τοῦ βελτίονός τε καὶ κρείττονος τὰ τῶν 

χειρόνων τὲ καὶ ἡττόνων. ᾽ 

406. Τὸ μὲν οὖν ἀληϑὲς οὕτως ἔχει, γνώσει δέ, ἂν ἐπὲ 
τὰ μείζω ἔλθης ἐάσας ἤδη φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γάρ 
τοί ἔστιν, ὦ Σώκρατες, χαρίεν, ἄν τις αὐτοῦ μετρίως ἅψηται 

ὃν τῇ ἡλικίᾳ" ἐὰν δὲ ΤΥ ΒΩ τοῦ δέοντος ὐνωον ἀμ δια- 

φϑορὰ τῶν ἀνθρώπων. ἑξὰν γὰρ καὶ πάνυ εὐφυὴς ἡ καὶ 

ἰθὺ ποοὴ ψοϊίευ: ἐπεὶ Γηρυόνα 416 αθναὶὺ ΠεΠρὺ. ὙΥ Κὅπη- 
βόας Κυκλωπίων ἐ ἐπὶ προϑύρων Ὶ ἔθη αἴθ δΥογίθ 6} 116 15. ἴῃ ΔΟΥ 
Εὐρυσϑέως Ι ἀγαιτήτας τε καὶ »Βτδαῦ ν. Μϑββίηδ" ὙϑΙρ] ΘΙ ΟΠ 6: 
ἀπριάτας ἤλασεν. 1) 4855 ΡΙΠα ,,(ἍἋδ5 αοβοίζ ἰδ Ἃοὐ ΒΥθα πα Ὧ6Υ 

ΒΙΘΙ βθῖπθ δἰρθηθ 5 δ0 1006 ἴοι-ὀἑ ϑοιννδομθη; 81165 Ψ1Πὴ 65. ΠῸΓ 
ΖΘΈΙΡΌΠΡ᾽ ΔΌΒΒΡΥΙΘΟΙΘ, δῦ ποῦ ΘΌΘ6Π ΙΔ ΟΠΘΙ ; πιδομύθ ρθ ἢ αἱ6 
ΘΗΖΌΆΠΘΙΗΠΙοθη. 85 Θοβούζ, γοὸθ Ὑγο1ὺ γνουδομοη." --- τὸ βιαιοτ. 

ἄθτη οἱ βρτιομύ, θυβομοίπὺ παν 815. ΜΒ] Ζζὰ ἄγει ψὶθ ζὰ δικαιῶν 
416 διθθθ δἰπθὺ θϑβυϊπηπιίθη Ζεῦ, ρϑμῦσγιρ. ἄγειν ἡ μου τ θα“ 
ἴῃ ΘΙ]ΟΠΘΙ ποοἢ ἀ85 Εδαβίγθομθὺ 1,60». 817. 

Ὁ. θΔ5 Εγδρτηθπῦ Ῥίπάαγϑ ἰδα- β ὑπαύβϑο 10} ρὴ]Ὁ πα ᾿ΠΒΟ ΘΓ 



4ἀ8ά ο., ἃ. 6. 488 ἃ. Ῥ. σαν. 40. 81] 

ι 

πόρρω τῆς ἡλικίας φιλοσοφῇ, ἀνάγκη πάντων ἄπειρον γε- 
΄ ὰ ῬΑ -: » ἢ 

γονέναι ἐστίν, ὧν χρὴ ξἕμπειρον εἶναι τὸν μέλλοντα καλὸν 

κἀγαϑὸν καὶ εὐδόκιμον ἔσεσϑαι ἄνδρα. καὶ γὰρ τῶν νόμων 

ἄπειροι γίγνονται τῶν κατὰ τὴν ττόλεν, καὶ τῶν λόγων, οἷς 
"ὦ ’ ὖ 2 -. », “- 

δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ὃν τοῖς συμβολαίοις τοῖς ἀνϑρώποις 

καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, καὶ τῶν ἡδονῶν τὲ καὶ ἐπϑυμιῶν τῶν 

ἀνϑρωτπτείων καὶ συλλήβδην τῶν ἡϑῶν παντάπασιν ἄπειροι 
, , 2 : ΟΝ ΕΝ 3» 3} 232. γ᾽ Α 

γίγνονται. ξττείδαν οὖν δλϑωσεν εἴς τίνα ἐδίαν ἢ πολιτικὴν 

πρᾶξιν, καταγέλαστοι γίγνονται, ὥσπερ γε, οἶμαι, οὗ πολέτι- 
» ᾽ 4 ΒΥ 3 ᾿ « »" 4 3» 4 4 

κοί, ἐπειδὰν αὖ εἰς τὰς ὑμετέρας διατριβὰς ἔλθωσι καὶ τοὺς 

λόγους, καταγέλαστοί εἶσι. συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Εὐριπίδου" 
λαμπρός τ᾽ ἐστὴν ἕκαστος ἕν τούτῳ, 

καπὲὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται, 

νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, 

ἵν᾿ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὦν᾽ 

ὅπου δ᾽ ἂν φαῦλος ἢ, ἕντεῦϑεν φεύγει καὶ λοιδορεῖ τοῦτο, 
τὸ δ᾽ ἕτερον ἔπαινεῖ εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως 

ψφονΝ ς Α 3 “-- 2 9 5 Ἁ 2 ’ ’ 2 

αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ἀλλ᾽, οἶμαι, τὸ ὀρϑότατόν ἔστιν 

ἀμφοτέρων μετασχεῖν᾽ φιλοσοφίας μὲν ὅσον τταιδείας χάριν 
καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν μειρακίῳ ὄντε φιλοσοφεῖν. 
2 Ὶ Α ,, ’ ἊἪἊ Ρ᾽ 3» - 

εδιδὰν δὲ ἤδη πρεσβύτερος ὧν ἄνθϑρωττος ὅτε φιλοσοφῇ, 

καταγέλαστον, ὦ Σώκρατες, τὸ χρῆμα γίγνεται, καὶ ἔγωγε 
ὁμοιότατον πάσχω πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας ὥσττερ πρὸς 
τοὺς ινελλιζομένους καὶ παίζοντας. ὅταν μὲν γὰρ πταιδίον 

4. ἐν τοῖς συμβ. , δῇ ἀθπ 66- 
διοίθ ἀοἹΓ δετίγᾶρε," [πὶ ͵΄ο1- 
ΚΟΗΤΘ, υρ]. θη. ῥτῸὸ (ου. 210, 
485 ΕΟἸγ το] 106. ὈΘΖοι πο Πα, 

νῖθ γόμων ἀδ5 ϑδύδε θυ δ μύ Π16ῃ6 
πα ἡδονῶν 485 ῬγΙγδΈ]Θ θ6 πα παὶὐ 
56 ῖπθη θηϊβ86η. 

6. θ᾽΄᾽ΆῈ υηοτία βἰπὰ (οτὲ᾽  Ατ- 
ὑ10}06 δηὐποιηπιθη. ΔΙ {Γ6- 
θη ἴτ6 ϑὅόμπο Ζοίμοβ ὑπὰ ἀπ- 
ῬΒίοη (οένγῶ 16 βδὰ ἀπά 810} 
818 Βοργϑβϑηὐδηύθη ΖΌ ΘΙΘΙ ΥοΥ- 
βοβιθάθηθῃ ΒΙοηὐαηρθπ, ΑἸ ΡΒΙΟη 

ῬΙαύίομβ ΟοΥρὶ νοι Κταύς. 

ΟΠΟΡ Πα ΒΙΒοῆθη Καπϑοίθ, Ζούῃοβ 

ἀοΥ ρα ἀπα ἀ6Γ Υἱϊδύιρϑη Τηδύ]ρ:- 
Κοιύ, τη ὙΥ̓ ΘΟ 5  σθάθη δι, [Κ8]]. 
188 516 ἄἀθῃ ἀθρβηβδύζ Ζυ ΒΟ 6 ἢ 
ῬΒΙΠΟΒΟΡΠΙΒΟΠΘΥ ὑπαὶ ΡΟ] ]ΒΟ ΠΟΥ 
ΤηδοΙρ κοῦ ἀδτβίθι θα, --- αὐτὸς 
αὑτοῦ βελτ. αὑτοῦ σοϊρὺ δ, 48,88 
Ἃ6Γ ΘΌΡου]ύϊν Ζὰ γουβύθθη ἰϑὺ 
ΥῸΠ ΘΙΠΟΙ͂ ΘΥΡΊΘΙ ΟΠ ηρ᾽ τη1ὺ 510 ἢ 
561 05ύ, πΙοῃὐ πεϊὺ ἃπάθτη. Ῥτοίδρ". 
900. Βετοά. 1, 193. 2, 8. Χροη. 
Μοπι. 1, 2, 46. 
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ἴδω, ᾧ ἔτι προσήκει διαλέγεσθαι οὕτω, ψελλιζόμενον καὶ 

παῖζον, χαίρω τὲ καὶ χαρίεν μοι φαίνεται καὶ ἐλευϑέριον 
καὶ πρέπον τῇ τοῦ παιδίου ἡλικίᾳ, ὅταν δὲ σαφῶς διαλεγο- 

" , 2 ΄ , " ιὲ . -: 
μένου παιδαρίου ἀκούσω, πικρόν τί μοι δοκεῖ χρῆμα εἶναι 

- Α ὩΣ “ “--- , 5 

καὶ ἀνιᾷ μου τὰ ὦτα καί μοι δοκεῖ δουλοτερεττές τι εἶναι" 
ὅταν δὲ ἀνδρὸς ἀκούσῃ τις ιυελλιζομένου μι παίζοντα ὁρᾷ, 

πη ΤΠ φαίνεται καὶ ἄνανδρον καὶ ων ἄξιον. 

ταὐτὸν οὖν ἔγωγε τοῦτο πάσχω καὶ πρὸς τοὺς ᾿ἐμώρε» ἡ 
τας. παρὰ νέῳ μὲν γὰρ μειρακίῳ δρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, 

καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ, καὶ ἡγοῦμαι ἐλεύϑερόν τίνα εἶναι 
- Α ΒΡ Α Α ᾽ν -- 2 ,’ 

τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον, τὸν δὲ μὴ φιλοσοφοῦντα ἀνελεύϑερον 

καὶ οὐδέποτε οὐδενὸς ἀξιώσοντα ἑαυτὸν οὔτε καλοῦ οὔτε 

γενναίου πράγματος" ὅταν δὲ δὴ ττρεσβύτερον ἴδω ἔτι φιλο- 

σοφοῦντα καὶ μὴ ἀπτιαλλαττόμενον, τεληγῶν μοι δοκεῖ ἤδη 

δεῖσϑαι, ὦ Σώκ ὗτος ὃ ἀνήρ. ὃ γὰρ νῦν δὴ ἔλ " ρατὲς, οὗτος ὃ ἀνήρ. ὃ γὰρ νῦν δὴ ἔλεγον, 
ς ΄ ΄ κῳ ἡ ΝΣ ΄ Β᾿ Ἂ 2 Ν ΒῚ ᾿) Ὡ 

ὑπάρχει τούτῳ τῷ ἀνϑρώπῳ, κἂν πάνυ εὐφυὴς ἦ, ἀνάνδρῳ 
΄ ΄ , - ΄ Α ΄ 

γενέσθαι φεύγοντι τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς, ὃν 
αἷς ἔφη ὃ ποιητὴς τοὺς ἄνδρας ἀρωτρεπεῖς γίγνεσϑαι, κατα- 

δεδυκχότι δὲ τὸν λοιπὸν βίον βιῶναι μετὰ μειρακίων εν γωνίᾳ 
[ 

-- ’ , 2 , δ ΄ 

τριῶν ἢ τεττάρων ψιϑυρίζοντα, ξλεύϑερον δὲ καὶ μέγα καὶ 

ἱκανὸν μηδέττοτε φϑέγξασϑαι. ᾿ 

41, Ἐγὼ δέ, ὦ Σώκρατες, πρὸς σὲ ἐπιεικῶς ἔχω φελι- 
χῶς᾽ κινδυνεύω οὖν πεπονϑέναι νῦν ὅπερ ὃ Ζῆϑος πρὸς τὸν 
3 , ς 3 ,΄ Ῥε 2 δ Ὁ Ν ν᾿ 3 ᾿ Ἀμφίονα ὃ Εὐριπίδου, οὗττερ ἐμνήσϑην. καὶ γὰρ μοὶ τοιυ- 
αὔτ᾽ ἄντα ἔπέρχεται πρὸς σὲ λέγειν, οἱάτπτερ ξχεῖνος πρὸς 

485 ". ἐλευϑερ. ἀπά δουλοπρ. 
ΠΘΉΠΊΘΠ ΠΙΘΙ α16 5Ρ60161}16 Βε- 
ἀδαύαῃηρ' ΠΡ τον πὰ »86- 

ΖΤΌ ΠΡ ἢ“ 8ῃ. --- ὃ ποιητής. οπι. 
Πι885 9, 440. 

ἅ. ψιϑυρ. 6. ἀερθηβδύζΖ 
Ζοιρύ, 48.558 ἀδΓ ΠΟΥ πΙομῦ Βο Ὸἢ} ] 

οἷπ θοῦ αθϑοῆνΖ νουϑύϑῃα θη 

ἰϑῦ, 815 ἀδ8 6186, βομ ἢ ΓΘ 

Ἠδάθη, ἀδ8 516} πιοῃὺ ἔΓΊΒῸἢ 8 ἢ 

416 ΟΠ. ΠΟ ΒΟ νγαρΎ. 

6. ἱκανόν, υχομθῖρ; “ σὶο ΒΎ παρ. 
11 Ὁ. 65. Ποὺ χὰ ἕλενϑ. υπὰ 
μέγα ψϑάοι εἶπ ΚΙ πιᾶχ ποοῖ 
ΑπΟΚΙηῶχ. Εν ἀδ5 ΕΘΉ] 6 νοὴ 
τί νϑυρ]. ρ]θ ἢ 8115 ϑγιρ. 115: 
οὐκ ἂν δύγαιτο σαψφὲς οὔτε ἱκα- 
γὸν ἀπολαβεῖν. Τμορρ:. 642, οοπ- 
80 ἀἃϑ ἔ]ρ 8 μά 6 εἰκὸς καὶ πιϑα- 
γόν.--- διαπρέπεις ὑτατιδιυὶν : ἃα}- 
ῬΡαυύΖθρῃη, 
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τὸν ἀδελφόν, ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώκρατες, ὧν δεῖ σὲ ἐπιμελεῖ- 
σϑαι, καὶ φύσιν ψυχῆς ὧδε γενναίαν μειρακεώδει 

τινὶ διαπρέπεις μορφώματε, καὶ οὔτ᾽ ἂν δίκης 
βουλαῖσι προσϑεῖ᾽ ἂν ὀρϑῶς λόγον, οὔτ᾽ εἰκὸς ἂν 

χαὶ πιϑανὸν λάκοις, οὔϑ᾽ ὑπὲρ ἄλλου νεανικὸν 

βούλευμα βουλεύσαιο. καίτοι, ὦ φίλε Σώχρατες --- καί 
μοι μηδὲν ἀχϑεσϑῆς" εὐνοίᾳ γὰρ ἐρῶ τῇ σῇ --- οὐκ αἰσχρὸν 
δοκεῖ σοι εἶναι οὕτως ἔχειν, ὡς ἐγὼ σὲ οἶμαι ἔχειν καὶ τοὺς 

ἄλλους τοὺς πόρρω ἀξὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας; νῦν γὰρ εἴ 
τίς σοῦ λαβόμενος ἢ ἄλλου ὅτουοῦν τῶν τοιούτων εἴς τὸ δε- 

σμωτήρεον ἀπαγάγοι, φάσκων ἀδικεῖν μηδὲν ἀδικοῦντα, οἶσϑ᾽ 

ὕει οὐκ ἂν ἔχοις ὅ τι χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ᾽ ἐλιγγεῴης ἂν καὶ 
χασμῷο οὐκ ἔχων ὅ τι εἴποις, καὶ εἰς τὸ δικαστήριον ἄναβᾶς, 
κατηγόρου τυχὼν πάνυ φαύλου καὶ μοχϑηροῦ, ἀποϑάνοις 

ἄν, εἰ βούλοιτο ϑανάτου σοι τιμᾶσϑαι. καίτοι ττῶς σοφὸν 
τοῦτό ἔστιν, ὦ Σώχρατες, εἴ τις εὐφυῆ λαβοῦσα τέχνη 

φῶτα ἔϑηκε χείρονα, μήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον βοη- 

ϑεῖν μηδ᾽ ἐκσῶσαι ἐχ τῶν μεγίστων κινδύνων μήτε ἑαυτὸν 
ψμὴτε ἄλλον μηδένα, ὑπὸ δὲ τῶν ἐχϑρῶν περισυλᾶσϑαι 

πᾶσαν τὴν οὐσίαν, ἀτεχνῶς δὲ ἄτεμον ζῆν ἕν τῇ πόλξι; τὸν 

δὲ τοιοῦτον, εἴ τι καὶ ἀγροικότερον εἰρῆσθαι, ἔξεστιν ἐπὶ 
κόρρης τύπτοντα μὴ διδόναι δίκην. ἀλλ᾽, ὦ ᾽γαθέ, ἐμοὶ 

πείϑου, παῦσαε δ᾽ ἐλέγχων, πραγμάτων δ᾽ εὐμουσίαν 
ἄσκχει, καὶ ἄσκει ὅπόϑεν δόξεις φρονεῖν, ἄλλοις τὰ 

κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφείς, εἴτε ληρήματα χρὴ φάναι εἶναι εἴτε 

486. καίτοι. τᾶῃ ογνναγέοῦ: 
καίτοι οὕτως ἔχεις ὡς ἐγώ σε 
οἶμαι ἔχειν κ. τ. Δ. ϑέαϊι ἄθββϑθῃ 
Πιδύὺ 5100 ἀθὲ αθάδηκο, 48.588 οἱ 

510} Βομϑτηθη 501] 6 80 Ζὰ 561Π, 

ἴῃ ΕΤΑ ΟΡ οττη νουρθάγϑηρ ὑπα δ η 
καίτοι ΔΙ Ρ᾽᾿ 50 Ώ]Ο556η. --- ἀδικεῖν 
Ῥοσδοϊθθαθαίαηρ,. 

Ῥ. τυχῶ» ΘΟΠΟΘΒΒΙΥ. 6 πη 
(φαῦλος καὶ μοχϑηρός ὈΘΖοϊομποῦ 
ἬΙΟΙ 16 2] ὁ ἄθῃ Αμκ]ᾶροσ ἃ]5 

ΘΙθ πάθη δύϊζηηρ οι ἴῃ 5θ1ηθὴ Ηδηά- 
ΜΌΓΚ. -- δυγάμενον μαὖ 516}} 815 
ΑΡΡοϑίθϊοη ἂἃπ χείρονα δηρθ- 
ΒΟΒ]Ο586η, ἃ ΠΓοπα πευισυλ. ἀπά 
ζῇν γοὺ ἔϑηκεξε, θενιγκύθ" 80- 
Πδηρθη. 

6. ἐλέγχων ϑυβπίαπίϊιν, οοπ- 
ἔοτπι τηϊύ πραγμάτων. 1)85 Ρασίι- 
ΟἷΡ νῦνγαθ θθϑᾶρθῃ: οῃῦτα δι, 

ΙΪ6 ἢ (νγὰβΒ ἀὰ ορθη ὑμ50) Ζὰ 
ΜΙ ΘΓ] ρθη, 

486 



δ4 486 ἀ. 6. 487 ἃ. Ὁ. σαρ. 11. 42. 

, »ε κε Ἂ" 2 ’ ΄ “- 
ἃ φλυαρίας, ἐξ ὧν κενοῖσεν ἐγκατοικήσεις δόμοις" ζηλῶν 

οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μικρὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ οἷς ἐστι καὶ 

487 

βίος καὶ δόξα καὶ ἄλλα πολλὰ ἀγαϑά. 
43, ΣΩ. Εἰ χρυσῆν ἔχων ξεύγχανον τὴν ψυχήν, ὦ Καλ- 

’, 2 2, «- Ξε 

λίκλεις, οὐκ ὧν οἵδε μὲ ἄσμενον εὑρεῖν τούτων τινὰ τῶν 
λίέϑων, ἣ βασανίζουσι τὸν χρυσόν, τὴν 
ἔμελλον προσαγαγὼν αὐτήν, εἴ μοι 

ἀρίστην, πρὸς ἥντινα 

ὁμολογήσειεν ἔχείνῃ 
καλῶς τεϑεραπεῦσϑαι τὴν ψυχήν, εὖ εἴσεσθαι ὅτι ἱκανῶς 
3 Α 2 ΄ -Φ 5 ’ 

ἔχω καὶ οὐδέν μοι δεῖ ἄλλης βασανου:; 

ΚΑΑ.. Πρὸς τί δὴ τοῦτ᾽ ἕρωτᾷς, ὦ Σώκρατες: , 

ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ" νῦν οἶμαι ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκὼς τοι- 
΄ ς ᾽ ᾽ν] ΄ 

οὕτῳ ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναι. 

ΚΑ. Τί δή; 

ΟΣΩ. Εὖ οἵδ᾽ ὅτι, ἅν μοι σὺ ὅὁμολογήσῃς περὶ ὧν ἡ ἐμὴ 
Α ’ Υ» 2 Ἁ 3 Α 2 -..Ψ ᾿ -- ΄ ς΄ 

ψυχὴ δοξάζει, ταῦτ᾽ ἤδη ἐστὶν αὑτὰ ταληϑῆ. ἐννοῶ γάρ, ὅτι 
Ν 2: -- « - “-- , 329 ἢ “« ’ 

τὸν μέλλοντα βασανιξῖν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ὀρϑῶς τὲ ζώσης 

καὶ μὴ τρία ἄρα δεῖ ἔχειν, ἃ σὺ πάντα ἔχεις, ἐπιστήμην τὲ 
καὶ εὔνοιαν καὶ παρρησίαν. ἐγὼ γὰρ πολλοῖς ἐντυγχάνω, 

οἵ ἐμὲ οὐχ οἱοίεξ εἰσὶ βασανίζειν, διὰ τὸ μὴ σοφοὶ εἶναι 
ὥσπερ σύ᾽ ἕτεροι δὲ σοφοὶ μὲν δἔσιν, οὐκ ἐϑέλουσι δὲ μοι 
λέγειν τὴν ἀλήϑειαν, διὰ τὸ μὴ κηδεσϑαί μου ὥσπερ σύ᾽ 
τὼ δὲ ξένω τὠδε, Γοργίας τε καὶ Πῶλος, σοφὼ μὲν καὶ 

φίλω ἐστὸν ἔμώ, ἐνδεεστέρω δὲ παρρησίας καὶ αἰσχυντη- 

8. ὕπίρου ἋΘΥ ἱγοηβοῦθῃ ᾽ ΘΥΒΙΟΠ6- 
ταηρ, ἀ855 516} ἴπ Κ ἃ]]. 8116 Ἐϊρβ6η- 
βομδίθη ἔν Ῥυάξιπρ' ππὰ ΕΥΒΘΡπηρ 

ἄου Ὑ Δῃσ οὐ νϑυθίῃ ρθη, 5061 ΒΟ ΚΓ. 

Ἰουχὺ 416 Ἠδυρυίζταρο ἀθβ ΠΙδ]ορβ: 
ψ ἃ ἰδύ ἀ65 Μϑηβομθηῃ ψῃγ6 [6 ὈΘη8- 

δυΐσαθο πῶς βιωτέον 92 4. ντρ]. 

δ00 «6. 

486 4. λίϑω». ΒΒΑΚΒρθαγο 
ἘΙΟΒατγα ΠΙ. ΓΝ,2.., ΔῊ, Βαοκίηρ"- 

Πᾶπι, ἄθη Ῥυγ βεέθ! ἢ 5016] 16 7οἰζΖέ, 

Οὗ ἀὰ ἀἸ6 ἢ ΨΟ}] 815 Θοῃίοβ Θο]ά 

Ὀοιννδτϑὺ. “. ἢ. ἰπ ἀογ Βοάθαυξαπρ' 
σου Ρτοθιτβύθί “ ἰδ λίϑος δοὴ 

ἔδπιϊη. --- ἔμελλον. ὮΙ το]αύϊνθ 
ΒΘ ϑεπηππηρββαΖ Παῦ 510} ἀ6ηὶ 
εὑρεῖν (ἀπαλμᾶπρίρ' εὕρον ἀν) 
5511] στ. Ὑ6ΥρΡῚ. 6 Ὁ διελεγόμην» 
ἄν, ἕως ἀπέδωκα. ἀπαᾷ ΤΠπο. 
1.87) Δ πη δῖς 8, ἢ: 

481. τρία ἄρα. ὉΪϊε ἀτοὶ δύίιοἶ 6 
νγοτᾶθπ ἀυτο ἄρα 815 5010}8 
θοΖοιοηποῦ, ψο]οῆθ ἀπηροϑυσι θη 

ἘΠ4 ποίοτ86} (,,8116Υ ραὔθη ΠΙΠΡ 6 
51η4 ἀὙ6 1“) 166Υ Ζὰσπι Ὀ6ΖοΙοἢ- 
ποίθῃ Ζνθοκο ΠΔΌΘΠ ΠΊ1155. -- 
βασανίζειν σαπὶ Ῥυβίθιη ἀϊθπ θη, 
ἐμέ ταρίμος Θ'6 8108. 
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ροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος" πῶς γὰρ οὔ; ὥ γὲ εἰς τοσοῦτον 
αἰσχύνης ἐληλύϑατον, ὥστε διὰ τὸ αἰσχύνεσθαι τολμᾷ ἕκα- 
τέρος αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ ξναντία λέγειν ἐναντίον πολλῶν 
ἀνθρώπων, καὶ ταῦτα περὶ τῶν μεγίστων. σὺ δὲ ταῦτα 

πάντα ἔχεις, ἃ οἱ ἄλλοι οὐκ ἔχουσε᾽ πεπαίδευσαί τὲ γὰρ 

ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν φήσαιεν᾿4ϑηναίων, καὶ ἐμοὶ εἰ εὔνους. 

τίνε τεκμηρίῳ χρῶμαι; ἐγώ σοι ἐρῶ. οἶδα ὑμᾶς ἐγώ, ὦ Καλ- 

λίκλεις, τέτταρας ὄντας κοινωνοὺς γεγονότας σοφίας, σέ τὲ 

καὶ Τίσανδρον τὸν ᾿Αφιδναῖον καὶ Ἄνδρωνα τὸν ᾿Ανδροτίωνος 
καὶ Ναυσικύδην τὸν Χολαργέα᾽ καίποτε ὑμῶν ἐγὼ ξττήκουσα 

βουλευομένων, μέχρι ὅττοι τὴν σοφίαν ἀσκητέον εἴη, καὶ 

οἶδα ὅτι ἐνίκα ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, μὴ προϑυμεῖσϑαι 

εἷς τὴν ἀχρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ εὐλαβεῖσθαι παρξκε- 

λεύεσϑε ἀλλήλοις, ὅπτως μὴ πέρα τοῦ δέοντος σοφώτεροι 

γενόμενοι λήσετε διχφϑαρέντες. ἐπειδὴ οὖν σου ἀκούω ταὐτὰ 
ἐμοὶ συμβουλεύοντος, ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἱκα- 

γόν μοι τεκμήριόν ἔστιν, ὅτι ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ. καὶ 

μὴν ὅτι γε οἷος παρρησιάζεσθαι καὶ μὴ αἰσχύνεσθαι, αὐτός 

τὲ φὴς καὶ ὁ λόγος ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες ὁμολογεῖ σοί. 
ὅχει δὴ οὑτωσὶ δῆλον ὅτε τούτων πέρε νυνί ξών τι σὺ ἕν 
τοῖς λόγοις ὁμολογήσης μοι, βεβασανισμένον τοῦτ᾽ ἤδη ἔσται 
ἱκανῶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τὲ καὶ σοῦ, καὶ οὐκέτι αὐτὸ δεήσει ἐπ᾽ ἂλ.- 
λην βάσανον ἀναφέρειν. οὐ γὰρ ἄν ποτὲ αὐτὸ συνεχώρησας 

σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ᾽ αἰσχύνης παρουσίᾳ, οὐδ᾽ αὖ 

ν». ἐγαγτ. Ὅϊθ ὙΥΘἀθυο]υηρ' ἃ. καὶ μὴν πίοῃξ, ψῖθ 52 ο, 
4685 νΥοτίβ αἰθπῦ ΖῈΓ  ουβ δι απο Θἰπθη Οδρθηβαΐζ ὈΘΖθίσἤπ6Πα, 
465 ΕἸΠαΤΌΟΙΚ5 465 ὙΥΠΔΘΙΒΡΓΌΟΘΙΒ, ΟΞ ΒΟΠΘΙΏ, ΜΙ ὑ67Ὸ, ἀθη Ἰϑὐζέθῃ 

50 80ἢ α16 ΝΟΡΟΠοιπδηάοσϑίθὶ-ὀ  Ρυμκὺ ὈΘβΟηαθ5 Ὀοίομποπα. --- 
Ιαπρ' αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ. --- τίνει 7 ὅτι πϑοὰ φημί 5ο]ύθη ; ἀδγ Θ6- 
χρ. )ὰβθ Αδβυπαάρθίοῃ πού 616 ᾽ ἀδηῖκο 8501] ἀδαΌΤΟΝ 815 Τ ύβδοῃο, 
ΕΤΘΡΘ ΠΟΟἢ ΤΠΠΘῊΓ ΠΘΙΎΟΙ. ΠΙΟἢὐ 815 δι ]θοῦϊν Αὐΐρθ δβϑβἕθβ, 

6. ΠΙ6 ἄγοὶ βἰπᾶ μἱομέ ννεϊίου. δἰ ηρϑβίθ]ῦ ϑσάθῃ. 

Ῥεκδηπῦ. Αμπάγοη ψιστὰ Ῥσγοίδρ'. 
10 ὁ 815 ΖυΠΟΥΟΥ ἀ65 ΗΙΡΡΙ88, 
6 Ναί γ 465 Χϑη. Μοϑῃι. 2, 1,6 
415 ΜΘΒ]ΠΆ Π]ΟΥ δυΐρ  ἢτι. 

6. συγεχ. ἄν γοπι ϑίδπάριαηκύ 
ἊΘΥ 5οῇοῃ γυο]]οπαθίθῃ ΡΥ αΠρ' 
ἃ 3 ΡΌΒΡΙΌΟΟΘΠΘΗ. -- τέλος τῆς ἀλ. 
ἀϊ6 γ ο]] 6, νοὶ] κοιμμθπηο  Δσ ΘΙ. 
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ἀπατῶν ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν᾽ φίλος γάρ μοι εἶ, ὡς καὶ αὐτὸς 
φής. τῷ ὄντι οὖν ἣ ἕμὴ καὶ σὴ ὁμολογία τέλος ἤδη ἕξει τῆς 

ἀληϑείας. πάντων δὲ καλλίστη ἐσεὶν ἢ σκέιψις, ὦ Καλλίκλεις, 

περὶ τούτων ὧν σὺ δή μοι ἐπδτίμησας, ποῖόν τινα χρὴ ξεἶναν 

τὸν ἄνδρα καὶ τί ἐπιτηδεύειν καὶ μέχρι τοῦ, καὶ πρεσβύτερον 
καὶ νεώτερον ὄντα. ἐγὼ γὰρ εἴ τι μὴ ὀρϑῶς πράττω κατὰ 

-.- Ῥ 4 ΄ ᾿ 2 - " ς( -Ψ . 2 εν 2 
τὸν βίον τὸν ἐμαυτοῦ, δὺ ἐσϑὲι τοῦτο ὅτι οὐχ ἕκων εξαμαρ- 

τάνω ἀλλ᾽ ἀμαϑίᾳ τῇ ἐμῆ᾽ σὺ οὖν, ὥσπερ ἤρξ ϑετεῖ ἄνω ἀλλ᾽ ἀμαϑίᾳ τῇ ἐμῇ ὑν, ὥστιτερ ἤρξω νουϑετεῖν 
5. . μὰν 9 ,) 2 -ν 

μδ, μὴ ἀποστῇς, ἀλλ᾽ ἱκανῶς μοι ἕνδειξαι, τί ἔστε τοῦτο 

ὃ ἐπιτηδευτέον μοι, καὶ τίνα τρόπον κτησαίμην ἂν αὐτό, καὶ 
ἔάν μὲ λάβης νῦν μέν σοι ὁμολογήσαντα, ἕν δὲ τῷ ὑστέρῳ' 
χρόνῳ μὴ ταῦτα πράττοντα ἅπερ ὡμολόγησα, πάνυ μὲ ἡγοῦ 
βλᾶκα εἶναι καὶ μηκέτι ποτέ μὲ νουϑετήσης ὕστερον, ὥς 

4 ΡΒ 9 2 2 ὦ , 2 ’, - Ἁ 

μηδενὸς ἄξιον ὄντα. εξ ἀρχῆς δέ μοι ξπανάλαβε, πῶς φῆς 

τὸ δίκαιον ἔχειν καὶ σὺ καὶ Πίνδαρος τὸ κατὰ φύσιν; ἄγειν 
βίᾳ τὸν κρείττω τὰ τῶν ἡτττόνων καὶ ἄρχειν τὸν βελτίω τῶν 

χειρόνων καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἀμείνω τοῦ φαυλοτέρου; μή τε 
2» . εν , 5 ) ῶ “Ὁ ΄ 

ἄλλο λέγεις τὸ δίκαιον είναι, ἢ ὀρϑῶς μέμνημαι: 

42, 
ΣΩ. Πότερον δὲ τὸν αὐτὸν βελτίω καλεῖς σὺ καὶ κρείττω; 

ΚΑ.1. ᾿ἀλλὰ ταῦτα ἔλεγον καὶ τότε καὶ νῦν λέγω. 

οὐδὲ γάρ τοί τότε οἷος τ᾽ ἢ μαϑεῖν σου τί ποτὲ λέγξις. 

πότερον τοὺς ἰσχυροτέρους κρείττους καλεῖς καὶ δεῖ ἀκροᾶ- 

σϑαι τοῦ ἰσχυροτέρου τοὺς ἀσθενεστέρους, οἷόν μοι δοκξῖς 

488. καὶ πρεσβ. καὶ γεωτ. ταῖῦ 
Βοζίθμαπρ' δῇ 80. --- κατὰ τὸν» 
βίον τὸν ἐμ. Τ)ὰ5 Ποἤθχιν ἴῃ θ6- 
ἰοπίθυ έθ! πὰ πρ᾽ ..1Π ΤΠΘΙΠΟΤ οἱρ᾽- 
ΠΘ ΓΘ ηΒ ΘΙ τ] ομὐππρ“. βίος ἰπ 
416 561 Βραθυξιπρ' 810} 98 ἃ. 

Ὁ. ἄγειν τα ἀγειν καὶ φέρειν, 
ΑΠΒΡΙΘ]υηρ' ΔῈ ΓΗ ΘΚ] 65 ΠΙη4οτ- 
δα 84}. --- μή γρ]. 12 ". 

Β. Τιδ]οΚύϊβομο Εγύσίοσαμηρ. 1. Κι Δ]]. 
Απδιομῦ νοὶ ΒΒ θομύο 465 ϑὐδυκουθῃ. 

8) Ὠ΄6 Βορυῆδ κρείττων, βελτίων, 

ἀμείνων οΥκΙᾶτ Κα. Ὀηΐοῖ βἰοἢ υπὰ 

πϊῦ ἰσχυρότερος (ΡΒ 5:56 ἢ 5βυδη]κ θυ) 
ἐσ Ιἀθαθβοῃ. Ναῃ βιπᾷ οἱ πολλοί 

οὐδγΚοὺ 415 46 Υ δἰβζθὶπηθ δύδυκο, ὑπ 

ἄϊο διδυκουθη σα ρ]θί ἢ ἀ16 ΒΘ ΒΒ ύθη. 
8. δΔ᾽ου οἱ πολλοί ἀϊ6 (ἀδϑβϑϑῦζθ τηδἃ- 

Οἤ6ῃ, 80 βἰπᾶά ἀΐθβθ θρϑῃ δύοῖ ὅ6- 

οούζβ ἀοσὺ δὑδηκογθη ὑπα ΒΘΒΒΘΥΘ, 

πα ἀδ5 ροβίυϊνο Βθομύ [ἅ}]ὺ βοχηῖῦ 

Ζυβδυηηθη ταὶ ἄρῃ Ναύαγγθοῦ. 

488 ο. ἀχροᾶσϑαι. ἈΠ Π]ΙΘΝ 
᾿ Ῥιπά. Νοαι, 2,14 Ἕχτωρ 4ἴαντος 

’ 

ἄκουσεν. ΘΌ6π8ο ἀκρόασις ΤΟ. 
’ 

2. ΟἿ, ὦν ἘΦ ΉΤΟ, σὺ ΤΠ 
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Α ,ὕ ᾿] , ζ « « ΄’ ’ 3 Α Ὺ Α 

καὶ τότε ἐνδείκνυσθαι, ὡς αἱ μεγάλαι πόλεις ἐπὶ τὰς σμικρὰς 

κατὰ τὸ φυσει δίκαιον ἔρχονται, ὅτι κρείττους εἰσὶ καὶ 

ἰσχυρότεραι, ὡς τὸ κρεῖττον καὶ ἰσχυρότερον καὶ βέλτιον 
,“- », ΠΩ , 4 Ὄ ς΄ Α Κ᾿ 5 ΄ 

ταὐτὸν ὄν; ἢ ἔστι βελτίω μὲν ξέναι, ἥττω δὲ καὶ ἀσϑενέστε- 

ρον, καὶ κρείττω μὲν εἶναι, μοχϑηρότερον δέ: ἢ ὃ αὐτὸς 

ὅρος ἑστὶ τοῦ βελτίονος καὶ τοῦ κρείττονος; τοῦτό μοι αὐτο ἃ 

σαφῶς διόρισον, ταὐτὸν ἢ δϑτερόν ἔστι τὸ κρεῖττον καὶ τὸ 
βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρότερον: 

ΚΑ... ᾿4λλ᾽ ἐγώ σοι σαφῶς λέγω, ὅτι ταὐτόν ἐστιν. 
» «- , ἐν ΣΩ. Οὐκοῦν οἱ πολλοὶ τοῦ ἕγνὸς κρείττους εἰσὶ κατὰ 

“Πἦ δ ν» ς΄ φύσιν: οἵ δὴ καὶ τοὺς νόμους τίϑενται ἐπὶ τῷ ἕνί, ὥσπερ 
χαὶ σὺ ἄρτι ἔλεγες. 

ΚΑ... Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Τὰ τῶν πολλῶν ἄρα νόμιμα τὰ τῶν κρειττόνων ἐστίν. 
ΚΑ... Πανυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ τῶν βελτιόνων: οἱ γὰρ κρείττους βελτίους ὁ 

πολὺ κατὰ τὸν σὸν λόγον. 
Κ4.. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ τούτων νόμιμα κατὰ φύσιν καλά, κρξιτ- 

τόνων γὲ ὄντων: 

ΚΑ.. Φημί. 

ΣΩ. 40᾽ οὖν οἱ πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως, ὡς ἄρτι αὖ σὺ 

ἔλεγες, δίκαιον εἶναι τὸ ἴσον ἔχειν καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν 

τοῦ ἀδικεῖσθαι; ἔστε ταῦτα ἢ οὔ; καὶ ὕὅττως μὴ ἁλώσει ἕν- 489 

ταῦϑα σὺ αἰσχυνόμενος" νομίζουσιν, ἢ οὔ, οὗ πολλοὶ τὸ ἴσον 

ἔχειν ἀλλ᾽ οὐ τὸ τιλέον δίκαιον εἶναι, καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν 

τοῦ ἀδικεῖσθαι; μὴ φϑόνει μοι αἀπτοκρένασϑαι τοῦτο, Καλ- 
λίκλεις, ἵν᾽, ἐάν μοι ὁμολογήσης, βεβαιώσωμαι Ἴδη παρὰ σοῦ, 

ἅτε ἱκανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι ὡμολογηκότος. 

ΚΑ.1. ᾿4λλ᾽ οἵ γε πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως. 

4, ἐπὶ τῷ ἐγί. ἐπὶ ο. ἀαι. θ6- [ νῖθ μἴθσ, δΌΖα  ῃτθη. 50ΡΕ. ΑἾ. 
Ζοομποὺ ἄθπ Βονερρτυπᾶ, Βεὶ 18. -- ὠἄρτι 88 Ὁ. 
ΡΟΥΒΠ Ιἢθη ΒΘρΤ θη οὐνθ πιῖύ 489. σὺ αἰσχυν. σύ Ὀδέοπὸ 
ἋΕΥ ΤΕΠΩ6ηΖ. Ζι βομϑάθη οὐθύ, 3 ο,γ ἔγάΠΟΥ ἀθίποη γοῦν θη 
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ΣΩ. Οὐ νόμῳ ἄρα μόνον ἐστὶν αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ 
ἀδικξῖσϑαι, οὐδὲ δίκαιον τὸ ἴσον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φύσει" 

Ὁ ὥστε κινδυνεύεις οὐκ ἀληϑῆ λέγειν ἔν τοῖς πρόσϑεν οὐδὲ 

ὀρϑῶς ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων, ὅτι ἐναντίον ἐστὶν ὃ νόμος 

καὶ ἡ φύσις, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ ὃν τοῖς λόγοις, 

ἑὰν μέν τις κατὰ φύσιν λέγῃ, ἐπὶ τὸν νόμον ἄγων, ἐὰν δέ τις 
κατὰ τὸν νόμον, ἔτιὶ τὴν φύσιν. 

44, ΚΑ... Οὑτοσὶ ἀνὴρ οὐ παύσεται φλυαρῶν. εἰπέ 
μοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ αἰσχύνει τηλικοῦτος ὧν ὀνόματα ϑη- 

ο ρδύων, καὶ ἐάν τίς ῥήματι ἁμάρτῃ, ἕρμαιον τοῦτο ποιούμενος; 
ἐμὲ γὰρ οἴει ἄλλο τι λέγειν τὸ κρείττους εἶναι ἢ τὸ βελτίους; 

οὐ πάλαι σοι λέγω, ὅτε ταὐτόν φημι ξέναι τὸ βέλτιον καὶ τὸ 
κρεῖττον; ἢ οἵδε μὲ λέγειν, ἐὰν συρφετὸς συλλεγῇ δούλων 

καὶ παντοδαπῶν ἀνϑρώπων μηδενὸς ἀξίων τελὴν ἴσως τῷ 

σώματι ἰσχυρίσασϑαι, καὶ οὗτοι φῶσιν, αὐτὰ ταῦτα εἶναι 

νόμιμα: 

ΣΩ. Εἶδον, ὦ σοφώτατε Καλλίκλεις᾽ οὕτω λέγεις; 

ἃ ΚΑ΄. Πανυ μὲν οὖν. 

ΖαΓΟΙΡ ἀοτγρίαϑ ἘΠ4 Ῥο]οβ΄. --- ᾿ ὑπ], [Π66Π] 61 ΥῸΠ ἀ6ΠῚ 1Π| 96- 
ἀλλ᾽ οἵ γε π. ἀλλά 5. 49. Πιθίπθη Βονβϑίβθη Πρ μάθη 

Ὀπύθυβομιθα Ὀθιάο Οδοτγϑαοῇ 
ν χης Πηδοηῦ, ἀδΌΘΙ ΔΌΘΙ ἀθηπ ἢ αἱ6 

Ἐ.. Ὀπίογ, κρόίστους, ὅ10 βθῤτίονρ “κεν μιε: μία αι θο ΠΝ 
γοῦβύδηαθη Ζὰ μη, 6] Π6 βοάδηῃ ἴῃπὶ ΠῸΓ 80 416 ΑἸΒΡΙΒΓΠρ' ἀἰ6 56 Γ 

8415 ἀ16 φρονιμάτεροι ἴῃ ΒΘΖΘΠὰηρ Ἰορίβομιο ϑρτῦηρο πιδρ! οὶ Δ 

δαΐ ἀ16 δύδεαύβδηρθ]θρ πμθιΐθη απ " πλὴν ἴσως τῷ σώμι ατι ἰσγ. 
Δα ρΊ]θ ον 815 416 ἀνδρειότεροι Ρ6- -- πλὴν ἔσως ἀδίων τῷ ἰσχυρ. 
ἀθ τ ππον ψοτάρηῃ. ,Ῥίοδθα Κοτηχηῦ σώμ ὠσί ᾿ξ ἡ ραν Ε ΣΝ 

ΤΠ ἘΠ "π᾿ ἄρχειν πᾶϑαγθθ- ΡΠ Βπιθη, ἐπαπ ἄθη Μυπᾶ δα, “ 
ΤΣ ΠΔΟἢ] 5510 οπο ΟΡ] θοῦ (φῶσιν 

489 Ὁ. εἰπέ μοι. Κτᾶξειροβ ἄττα, ταῦτα ἰδὺ πίομὺ ἴ{06], ΔΌΘΓ 
Δεβυπάθέοι, 46. ἱπηθσῃ Εττορηρ πππηδέμ]ρ). --- ὦ σοφώτ. Κ'. Ππδΐ, 
ἀ685 Ἠθάθμάθῃ ΔΏΡΘΙΠΘ586Π, ᾿ ὉΠΠ6 οἷπθ Αβπαμηρ' ἄδγοη Ζὰ ἢδᾶ- 

ο,. ἢ τὸ βελτίους. Κ811. Βαῦ θη, 50 ΘΌΘΠ 56 1Π6 ϑ8ῃ8. Β6ἘΓ 
ἔργα μου κρείττ. ἀπᾷ βελτ. ἱπ οἶποῦ πηνγϑῖβθ ρϑιμιδοῃῦ; ἀδῃοι ἰδῦ ἀἰ6 
Ὕγοῖβο Γὰγ Ἰἀθ πη 150} οὐκὶ ἃτύ, 888 [ΙΤΌΠΙ6, 80 ἔθη 516 ἃ Ξ ΤΠ] ἢ δαΐ- 

ἴἢπη βελτ. ἴπ κρείττ. δυΐρίθπρ; γι ἱπὶ αοροηβαῦζθο ρθρθη Κα]]. 
ἸοὑζΖύ κθῃσέ δυ' ἀ16565 Ν ϑυ δ] η88 [πέρ] πΠο]ὐ, ὑπ 50 οι ρ ἢ Πα] οἢ6 τ. 

Ὁ) ἴπ ἅϊθ ἕπρο σούγίθθθη ουκ] τὺ 
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ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ὦ δαιμόνιξ, καὶ αὐτὸς πάλαι τοττάζω 

τοιοῦτόν τί σὲ λέγειν τὸ κρεῖττον, καὶ ἀνερωτῶ γλιχόμενος 
σαφῶς εἰδέναι ὅ τι λέγεις. οὐ γὰρ δήπου σύ γε τοὺς δύο 

᾽, « « ν φ 2 Α 4 4 ΄ , -- 

βελτίους ἡγεῖ τοῦ ἕνος, οὐδὲ τοὺς σοὺς δούλους βελτίους σοῦ, 
ἴω 9 ΄ ᾿" 2᾽ ἌΑ ’ 2 ᾿ , γ-ς 2 - 2 " ) 

ὅτε ἰσχυρότεροί ξῖσιν ἢ σύ. ἀλλὰ παλὲν εξ ἀρχῆς εἰχσέ, τί 
ποτὲ λέγεις τοὺς βελτίους, ἐπειδὴ οὐ τοὺς ἐσχυροτέρους; 

καί, ὦ ϑαυμάσιξ, πραότερόν μὲ προδίδασκε, ἵνα μὴ ἀπο- 
φοιτήσω παρὰ σοῦ. 

ΚΑΑ. Εἰρωνεύει, ὦ Σώκρατες. 6 
Ἀ Α - ΕῚ , 4 ’ 

ΣΩ. Μὰ τὸν Ζῆϑον, ὠ Καλλίκλεις, ᾧ σὺ χρώμενος πολλὰ 
τ Ἀμον (ἢ ΄ ΄ . 2ηη35 »Ὲ ἀν νΣ , : 4 

νῦν δὴ εἰρωνξύου ττρός με᾽ ἀλλ᾽ ἴϑε εἰπέ, τίνας λέγεις τοὺς 

βελτίους εἴναι:; 

ΚΑ... Τοὺς ἀμείνους ἔγωγξ. 
« -- 3 .; 4 3. κς 3 ΄’ ΄ ἘΞ Α 

ΣΩ. Ὁρᾷς ἄρα, ὅτε σὺ αὐτὸς ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς δὲ 

οὐδέν; οὐκ ἐρεῖς, τοὺς βελτίους καὶ κρξίττους ττότερον τοὺς 

φυονιμωτέρους λέγεις ἢ ἄλλους τινας; 

ΚΑ. ᾿ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία τούτους λέγω, καὶ σφόδρα γε. 

ΣΩ. Πολλάκις ἄρα εἷς φρονῶν μυρίων μὴ φρονούντων 490 
κρείττων ἐστὶ κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ τοῦτον ἄρχειν δεῖ, 
τοὺς δ᾽ ἄρχεσθαι, καὶ πλέον ἔχδιν τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχο- 

μένων᾽ τοῦτο γάρ μοι δοκεῖς βούλεσθαι λέγειν --- καὶ οὐ 
ῥήματα ϑηρξεύω --- εἰ ὃ εἷς τῶν μυρίων κρείττων. 

ἃ. προδιδ. ἱπ πρό Ἰϊορὸ (νο 
65 πίοῃῦὺ ἀδ5 ὙΌΓΠΟΥ αΟΥ Ζοιύ 
ΒΘ Ζθιοῃηθῦ) θην θυ ἀοσ Βορτη 
Ἃ65 ψουδηρ ἤθη 8 γ0η ϑοιύθη 4688 
ΤΙΘΉΤΟΥΒ ΟΟΘΙ 4685 νοτινᾶτίβρε- 
Ὀτδοηύννθθηβ νοὴ δοϑιΐθη 468 
ΘΟΒΠ]6 8. 

6. μὰ τὸν Ζῆϑον. 5οΠογζμδῦνθ 
ΒεκΚτδιοραηρ ἀ6Υ 818 ἄθιῃ Ζι- 
ΒΔΙΠΠΊΘΏ Δ Ὴρ᾽ 516} ΘΙ Ομ ΘΓρ᾿ Θθ6ῃ- 
ἄθῃ  ϑυθΙ ππηρ', --- φρογιμῶτ. 
Πιῖθϑθη ΒΘρΡΤΥΙ τμ85 8... πὶ δὰ 
ἀθπὶ ΖιγΚ6] βυηομ. ΒΟρΤΠ 6 (γ 0 
ὙΡ Ομ θη οὐνγᾶ πο0ἢ λῴων ὕρτίρ' 
1580) δμᾶ!ο ἢ ΠοΙΔΙΙΒΖΕΪΟΙΏΠΊΘΗ, 
ἄδθπη Κα)]. ββιυϑὺ ἂη ἀϊθ Ηδμὰ 

ΟΡΘΌΘΠ, ΟΘΥ 816. ΔΟ, ὈΘΡΊΘΙΙρ' 
Πα 16 τηϊὖῦ ἀθ6η ἔγΓο θη α ΘΠ ἢ]6, 

ΘΙΠΕΙ͂ ΨΥ] ΡΠ οὐ θη μοθθη Ζα 
561, ΔηΠΙΠΠ)ὖ. 

490. ῥήματα πᾶοἢ 8 Ηδηάβοτ. 
ΤᾺΣ ἀἃ.5 γοη θη τηϑἰβϑύθῃ πᾶ θ685- 
561 ροὈοίοηο ῥήματι. ΟΠΘΠΡΔΓΙ 
θοΖιθῃῦ 510} 5. δυΐ Κὶ]}. Ὑγογίθ 
ὀνόματα ϑηρεύων 89}, υπᾷ ἀδ5 
ἀοτύ ἔο]ροπάθ ῥήματι τιᾶρ' δῇ 
ὍΏΒΙΘ δίθ]]6 οἰηρονικὺ ΒΆθ6η. 
Ηδτιηδπη8 Βοραΐαηρ δῦ ΤΙηθδοϑί. 
106 ἃ μὴ τὸν λόγον τῷ ὑήματι 
δίωκε ὑγΠΠΠὉ ποι Ζιι, βομοπ τ γ6 1] 
διώκειν οἷη Ομ)]θοὺῦ μαῦ, ννῶβ ἂπ 
ὈΠΒΤΕΙ 506116 θεῖ ϑηρεύεξιν ἔθ] 6 ἢ 



00 400 ἃ. Ὁ. 6. ἀ. Οδρ. 44. 48. 

ΚΑ.. ᾿Αλλὰ ταῦτ᾽ ἐστὴν ἃ λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι ἐγὼ το 

δίκαιον εἶναι φύσει, τὸ βελτίω ὄντα καὶ φρονιμώτερον καὶὲ 
ἄρχειν καὶ τιλέον ἔχειν τῶν φαυλοτέρων. 

45, ΣΩ. Ἔχε δὴ αὐτοῦ. τί ποτε αὖ νῦν λέγεις; ἐὰν 
2 -- ΒῚ - ΝΎ .΄ - Α 2 ’ Υ̓ Ν 

ἕν τῷ αὐτῷ ὠμεὲν, ὥσττερ νῦν, πτολλοὺ ἀϑρόοι ἄνϑρωποι, καὶ 
. 
-) 

ἡμῖν ἢ 
ς Α 9 , « δὲ 2 9 .- Ω δὲ ς - ᾿ , 

οἱ μὲν ἐσχυροί, οἱ δὲ ἀσϑενεῖς, εἷς δὲ ἡμῶν ἢ φρονιμώτερος 
περὶ ταῦτα, ἰατρὸς ὦν, ἢ δέ, οἷον εἰκός, τῶν μὲν ἐσχυρότερος, 

2 - Α ΄ Ν μ᾽ ᾧ Α , 
ὃν κοινῷ πολλὰ σιτία καὶ ποτα, ὠμὲν δὲ τεαντοδαττοί, 

- ὐν 9 τ ἢ ΄ »»η 2 ᾿ Φ ΄ δὰ. 
τῶν δὲ ἀσϑενέστερος, ἄλλο τί ἢ οὗτος, φρονιμώτερος ἡμῶν 

ὦν, βελτίων καὶ κρείττων ἔσται εἴς ταῦτα: 

ΚΑ... Πανυ γε. 

ΣΩ. Ἢ οὖν τούτων τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν ἕκτέον αὐτῷ, 

ὅτι βελτίων ἐστίν, ἢ τῷ μὲν ἄρχειν ττάντα ἐχεῖνον δεῖ νέμειν, 

ἐν δὲ τῷ ἀναλίσκειν τε αὐτὰ καὶ καταχρῆσϑαι εἰς τὸ ἑαυτοῦ 
-ο 2 , 2 Ἀ ,»ἢ 5 - 9 4 - 

σῶμα οὐ πλεονδχτητέον, δῖ μὴ μέλλει ζημμοῦσϑαει, ἀλλὰ τῶν 

μὲν πλέον, τῶν δ᾽ ἔλαττον ἕκτέον᾽ δὰν δὲ τύχῃ πάντων 
2 , γ ’ 2η 9 - , ᾿2 
ἀσϑενέστατος ὥν, πάντων δλαχίστον τῷ βελτίστῳ, ὠ Καλ- 

λίκλεις; οὐχ οὕτως, ὠ ᾿γαϑέ; 

ΚΑ... Περὶ σιτία λέγεις καὶ ποτὰ καὶ ἰατροὺς καὶ φλυα- 
ρίας ἐγὼ δὲ οὐ ταῦτα λέγω. 

Ὗ ᾿ ’ : ᾿" , ΄ ΣΩ. Πότερον οὖν τὸν φρονιμώτερον βελτίω λέγεις ; φάϑε 
γν , 

0: 
ΚΑ... Ἔχγωγε. 

ΣΩ. ᾿4λλ᾽ οὐ τὸν βελτίω πλέον δεῖν ἔχειν; 

ΚΑ... Οὐ σιτίων γὲ οὐδὲ ποτῶν. 

ΣΩ. Μανϑάνω, ἀλλ᾽ ἴσως ἱματίων, καὶ δεῖ τὸν ὕφαντι- 
’ , « ΄’ 3 Ά ᾿Ξ Α ’ 

κώτατον μέγιστον ἱμάτιον ἔχειν καὶ πλεῖστα καὶ καλλίστα 

ἀμτεδχόμενον τιξριέναε: 

στα θ. Βοὶ ἄθγ Ἀπάρταπρ ῥῆμα 6. τῷ ἄρχειν. Ὅον Παῦϊν θ6- 
τι ἰοῦ ἀδ8 [ηἀδοβηϊθαπι ἀυτοαιι5 1 ΖΟΙομηθϑὺ 416  ]κοπάο Κύα οὐ 6. 

οὐτγοπα. - τοῦτο λέγειν, ΠΟ].  ὕὔτβδοῃθ, ὑπᾶ βοάδππ δ οἢ αἱ6 

τὸν ἄρχοντα πλέον ἔχειν δεῖν τ. , Θφιμϑϑμοὶέ (18 οὐ). --- περὶ σιτία, 
ἄρχ. ἀθπη ρϑρϑῃ ἀδ5 πλέον ἔχει», πιϊῦ ἄθπὶ Δ] πιθίπούθῃ ΒΟρΥ ΠΣ 
πἰοῃὐ ραρθη 465 ἄρχειν, ἰδ ΒοΚτ. ἀθ5 Βοίγϑίθηβ; ἀ6γ αϑηϊθϊν νυ γάθ 
Βουνθιϑ  σπ ηρ' Ζαη ὅ ΟΠ80 ρΌΤΊΟἢ-  ἀἜἀ16 ΠΙπρΘ ὈΘϑΕ πη η 61 815 ΟὈ]θοῖθ 
ἰού. --- ἀλλά 5..66 Ὁ. θ6Ζϑσμπθη. 



ΟΡ. 48. : 490 ἀ. 6. ΟἹ 

ΚΑ... Ποίων ἱματίων: 

ΣΩ. ᾿4λλ᾽ εἰς ὑποδήματα δῆλον ὅτι δεῖ πλεξονεχτεῖν τὸν 

φρονιμώτατον εἰς ταῦτα καὶ βέλτιστον" τὸν σκυτοτόμον 
ἴσως μέγιστα δεῖ ὑποδήματα καὶ πλεῖστα ὑποδεδεμένον 7τερι- 

πατεῖν. 

ΚΑ... Ποῖα ὑποδήματα: φλυαρεῖς ἔχων. 
ΣΩ. ᾿4λλ᾽ εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα λέγεις, ἴσως τὰ τοιάδε" οἷον 

γεωργικὸν ἄνδρα πεερὲ γῆν φρόνιμόν τὲ καὶ καλὸν καὶ ἀγαϑόν, 
τοῦτον δὴ ἴσως δεῖ πιλξονεχτεῖν τῶν σπερμάτων καὶ ὡς 

πλείστῳ σπέρματι χρῆσϑαι εἰς τὴν αὑτοῦ γῆν. 

ΚΑ... Ὡς ἀεὶ ταὐτὰ λέγεις, ὠ Σώκρατες ! 

ΣΩ. Οὐ μόνον γε, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. 

4. ποίων. Ὄυτοϊ ποῖος σῖτὰ ᾿ [ᾺΠ]6π Κὔπποη. (Π 85 ἔχω» δίῃ 
ἀϊΘ Ἐσννδ μηπΠρ' ἀθ5 ἀδηηῦ νοῦς ὃὈ6Ὶ1 667 οϑυβίθῃ Ρϑύϑβοῃ γΟΤΙκοτηπηξ, 
Ὀυπάθηθρῃ ὟΥ οτύβ τηὖ ΥΠΔ συν] , Ὀονγοιϑύ Ατβίορῃ. Νυθ. 1Θν. «αἵ 
οὔθ ἀθευπμαιρὺ 8415 υπϑίδύυ παῖ | ταῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομαι: οο]. 
ΔΌΡ 6] 6 πὸ (τ τὰ5 Εἶν ΚΊ οἰ ον ἢ ἃ. ἢ. 8563 τί γὰρ δστην᾽ ἔχω» 3). --- ὡς 
ἸΘΒ. ὑγθῖβ5 ἢ ομἐ8. γῸη ἴππθπ ΟΕ πλείστῳ σπέρματι. πλεονεκτεῖν 
111 πιο ὲβ ἀδυοῃ τ ]15561). Κοπηίθ οἷπθ σϑι ἢ ]Ιἤοτο χη ύα 

6. περιπατεῖν οΥΙπηοσῦ ἀην}71}}1- 3 465 τϑ ϊοπο] θη 1ϑηαν τ 5. ρ6- 
Ἰὔ]Ἰ0ἢ ΘΌΘπ ἃπηΠ (85 ΕΔΌτΙκΚαῦ ᾿ πᾶηπὺ γοάθῃ ; 416 ρου ὕββουθ Α ἃ 8- 
ἀθ5 ϑομυβίθυβ, νγοτηῦ ἀἸ 656 Ὶ οἷη- 1 καδύ δ ΌΘΥ, αἶβδο ἄθη θᾶτθη Ααΐ- 

μογβίο! ζισύ. ---- φλυαρεῖς ἔχων ,) ψᾶπά, 850 ΖῈ ΠΕΠΠΘΠ, ἰβϑῦ 6] 
» ἋἸΟἢ 50 σου μα]  θπά, ρομδθο μα", δόθουζ, στ οάθγοΒ ἀ6Γ ΜοτθΠ61) 

80 885 ἀδ5 φλυαρεῖν πῖοῃῦ 415. τϑομύ ἀθαθ! οι 815. οἷπ ΝΘΟΠΥΒ61) 
δἰνναβ Μοιποπέδποβ πᾷ Ζυ Ά}11-  ὈθΖθιοηποὺ θσάθη 50]]. -- οὐ 
588, βϑοπάθιι 815 Ζα μη ἠαὝξιια σ6- μόνον. Ὅοη ψουνατ 465 ταὐτὰ 
ΠῦτΙρ' δυβομοῖπθ. ἔχων ρον ῦππη- λέγειν πἰπηπιῦ 5. 818. δίῃ [00 ἃ, 
ΠΟῊ πϑοῃρ'Θβ(6}]έ, ἀο ἢ 5. 97 'πὰ ᾿ 815 ἀοροηβαίζ 467 {π| 6 5ὐᾶπα!ρ’- 
Ἐπ η γα. 290 ο. Εἰ ἸΙορῦ τῇ ὕθβϑθῃ ᾿ Κοιῖύ, νρ]. 82, ἀοοῇ πη 68 οἱπ 
ΒΟΪΟΠΟΙ ἔΟΤΙ] ΘΙ ΠΑ ΘΥ Αὐιβατίϊοϊο, [,0Ὁ ΠῸΓ ἀ8Πῃ 561η, ὕΘΠΠ 65 810} 
ἀδ55 ἀστοῦ ἀθη Οθοτϑιοι ἴἢτο ᾿ περὶ τῶν αὐτῶν 50, 4. ἢ. 6 ῃπ 

ὈΓΒΡΤ Πρ] ΟΠ6 Βράρθαυξιπρ' 510) 65 5100 ἀΔΌ61 πὶ ἀ48556106 Ζ1Ε]ὶ, 
δβοη νυ δομύ, ἀοΉἢ πὶ ἔχω» (ἀ88 ἀΐε πεν ΘΚ] Πρ’ ΘἸ ΠΟΘΙ ὈΘβΕἸΠηπι- 
ρος δα ἀ16 ΘΙ πάθη πὶ ᾿ ἔθη Υ ΔΠσΠοΙύ, Βα π 4610. ΕΙΌΘἢ νγ61]} 
ὙΘΠΙΡΘη ΟΓΌΘη, ΜΙ παίζειν, ἊΚ. πίομὸ 5βίϑμξ, νοσϑα 8116 ἀϊθ 5 

ληρεῖν α. ἃ. ἘΡΛΥῬΕ Υ, 1580) ) Βοίβριθθ χίϑθιθῃ (θίπθ ἸορΊβοηθ 
πῖθ δ βοπί! 0 ἢ Ρ]Θοπδβοβ0 ἢ} δί6-Ἤ ᾿πϑῃϊρκοῖῦ. 6] Π6 ἄθη 5. ρὸ- 
θη. Μϑδη συγ {δ 6 Γ8}} οἰπ, σὰ ταῦθ πδφπῃὶρὺ ταὐτὰ λέγει»), 
Παβύ ἀὰ ἀθπῃ, ἀδ55 ἀτι δέοι“ οὔδθυ. , β'ϑῃῦ οἵ ἄϊθβθ ὙΠ Θἀου πο ηρθπ 

ΘΠ ΠΟΙ οτ “ἃ. ἀρ], Ποτϑὰβ- δἰ5. πη δέῃ!ρ' 8Π. 



92 401) ἴον ἃ... ΟδΡ. 45. 40. 

4981] ΚΑΙ... Νὴ τοὺς ϑεούς, ἀτεχνῶς γὲ ἀεὶ σκυτέας τὲ καὶ 

κναφέας καὶ μαγείρους λέγων καὶ ἑατροὺς οὐδὲν παύει, ὡς 

περὶ τούτων ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον. 
, δ ων ὐΝ δι. Ξι Ν ’ « , Α ΣΩ. Οὐκοῦν σὺ ἐρεῖς, περὶ τίνων ὁ χρξίττων τὲ καὶ φρο- 

γιμώτερος πλέον ἔχων δικαίως πλεονεκτεῖ; ἢ οὔτε ἐμοῦ ὕπο- 

βάλλοντος ἀνέξει οὔτ᾽ αὐτὸς ἐρεῖς; 

ΚΑ... ᾿4λλ᾿ ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω. πρῶτον μὲν τοὺς 
, φ, 2 2 , " 3." ., » 9 

Ὁ χρξδίττους οἵ δίσιν οὐ σκυτοτόμους λέγω οὐδὲ μαγείρους, ἀλλ 

οὗ ἂν εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ὦσιν, ὅντινα ἂν 
τρόπον δὺ οἰχοῖτο, καὶ μὴ μόνον φρόνιμοι, ἀλλὰ καὶ ἂν- 

δροξῖοι, ἱκανοὶ ὄντες ἃ ἂν νοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ ἀπο- 

χκάμνωσι διὰ μαλακίαν τῆς ψυχῆς. 

406, ΣΩ. Ὁρᾷς, ὦ βέλτιστε Καλλίκλεις, ὡς οὐ ταὐτὰ 

σὺ τ᾽ ἐμοῦ κατηγορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ; σὺ μὲν γὰρ ἐμὲ φὴς ἀξὶ 

ταὐτὰ λέγειν, καὶ μέμφει μοι ἐγὼ δὲ σοῦ τοὐναντίον, ὅτι 

ς οὐδέποτε ταὐτὰ λέγεις πεερὴὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τοὺς 
βελτίους τὲ καὶ κρείττους τοὺς ἰσχυροτέρους ὡρίζου, αὖϑες 

δὲ τοὺς φρονιμωτέρους, νῦν δ᾽ αὐ ἕτερόν τι ἥκεις ἔχων" 
ἀνδρειότεροί τίνες ὑττὸ σοῦ λέγονται οἱ κρείττους καὶ οὗ βελ- 

τίους. ἀλλ᾽, ὦ ᾽γαϑέ, εἰπὼν ἀπαλλαάγηϑε, τίνας ποτὲ λέγεις 

τοὺς βελτίους τὲ καὶ κρείττους καὶ εἰς ὅ τι. 

ΚΑ... ᾿4λλ᾽ εἴρηκα γὲ ἔγωγε τοὺς φρονίμους δίς τὰ τῆς 

ἃ πόλεως πράγματα καὶ ἀνδρείους. τούτους γὰρ προςήκει τῶν 

πόλεων ἄρχειν, καὶ τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἐστί, πελέον ἔχειν τούτους 

τῶν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων. 

ΣΩ. Τί δὲ αὑτῶν, ὦ ἑταῖρε: ἢ τί ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους; 

ΚΑ.1. Πῶς λέγεις; 

ΣΩ. Ἕνα ἕκαστον λέγω αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα" ἢ τοῦτο 
Α 32 Α -- ιν « -. »» - Ἂν" 300 

μὲν οὐδὲν δεῖ, αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων; 

491. ὡς ὄντα. νρ]. 88 ο6. -- ἃ, τί δὲ αὐτῶν; 5. Απἢ. ΒεΙ- 
περὶ τίνων. τιᾶπ ουνασίούθ περὶ ΚΟΙ ἀπά δέδι]ρδαμι Ιά886η ἀἷθ 

Ἃ " ’ 

(κατὰ)γτίνα.Τιδοῖι. 188. ΕΒ ΎΡητ. 3 γοτία ἢ -- ἀρχομένους “68, 
1ὅ. --- ὑποβαλλ. ποι] το οροη. ρϑρθη 8116 Βα παβομ ΠΟ η6. Αὐ- 
ἀΌΓΟΝ 16 γοη Κα. 50 θη 1]1ρ' Ζὰ- ὑογιδύ, ΦΌΘΙ νἱ 6 ]] οὶ ο μέ Ζὰηὶ οΓ- ΄ 
ΤΙ ΟΡ ΘΒ ΠΘὴ ΒΘΙ5Ρ1616. ΠΠἘΠ6 116 ἀογ ὅ80Π6. 
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ΚΑ.. Πῶς ἑαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις: 

ΣΩ. Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ ὥσπερ οἱ πολλοί, σώφρονα 
ὄντα καὶ ἐγκρατῆ αὐτὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν 
ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ. 

ΚΑ.. Ὡς ἡδὺς εἶ! τοὺς ἠλιϑίους λέγεις τοὺς σώφρονας. 

ΣΩ. Πῶς γάρ; οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοίη, ὅτι οὐ τοῦτο λέγω. 
ΚΑ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες. ἐπεὶ πῶς ἂν εὐδαί. 

ἕωὼν γένοιτο ἄνϑρωπος δουλεύων ὅτῳοῦν: ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἐστὶ 
τὸ κατὰ φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον, ὃ ἐγώ σοι νῦν παρρησιαζό- 
μένος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν ὀρθῶς βιωσόμενον τὰς μὲν ἐπιϑυμίας 
τὰς ἑαυτοῦ ἐᾶν ὡς μεγίστας εἶναι καὶ μὴ κολάζειν, ταύταις 

δὲ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν εἶναι ὑπηρετεῖν δι’ ἀνδρείαν 
καὶ φρόνησιν, καὶ ἀποπιμπλάναι ὧν ἂν ἀεὶ ἡ ἐπιϑυμία 
γίγνηται. ἀλλὰ τοῦτ᾽, οἶμαι, τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν ὅϑεν 
ψέγουσι τοὺς τοιούτους δι’ αἰσχύνην, ἀποκρυτιτόμενοι τὴν 
αὑτῶν ἀδυναμίαν, καὶ αἰσχρὸν δή φασιν εἶναι τὴν ἄκο- 
λασίαν, ὅπερ ἕν τοῖς πτρόσϑεν ἐγὼ ἔλεγον, δουλούμενοι τοὺς 
βελτίους τὴν φύσιν ἀνθρώπους, καὶ αὐτοὶ οὐ δυνάμενοι ἐχ- 
πορίζεσθαι ταῖς ἡδοναῖς ττλήρωσιν ἐπαινοῦσι τὴν σωφροσύ- 

νην καὶ τὴν δικαιοσύνην διὰ τὴν αὑτῶν ἀνανδρίαν. ἕπτεξί γ8 
οἷς ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν ἢ βασιλέων υἱέσιν εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ 
φύσει ἱκανοὺς ἐχπορίσασϑαι ἀρχήν τίνα ἢ τυραννίδα ἢ δυ- 
ναστείαν, τί τῇ ἀληϑείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον ἂν εἴη σωφροσύ- 

Ο) ΟΙδὺ 65. ΔΌΘΥΓ ΠῸΣ οἷη ἨρδτΥβοῦθη ᾿ 

ἌΌΘΥ ἃπάθγορ, πἰοῦ δύ οἢ οἷμο 6] εὺ- 

ὈΘΠΘυυβοπαηρ ἡ [ΚΚ8]]. Ἰθαρῃοὺ ἀδ5 
Ἰθύζίρυθ ; ἴπτη ἰδ προ θυπαθημοιῦ ἴῃ 

Βοίτιοαϊσαπρ' πηδρ] ηβὺ σγόββου Β6- 

σΊΘΥάθη ΓΓαρθηα ἀπα ΟἸάοκ. Βοατ- 

ΠΙΒΒ]οβισκοὶῦ ἀδσοσθη Το. 

491 6. ὡς ἡδὺς εἶ νῖο Καϑι- 

Ποῖ, πϑῖν ἀπ Ὀ15ὺ}  ΘΌΘη80 οὰ- 
ῬΒοΙ δύο Τουθπύ. ῬΏοτπ. 8, 2, 

68 ϑιμαυΐβ βοηιο. ---- τοὺς σωφρ., 
Ῥτγϑαιϊοοῦ; ἀθτ Ατέῖκοὶ δ Ζοιοῃποὶ 

ἀθῃ ΒορΥ 8158 οἰπθη Βοἰταππύθῃ. 
-- πῶς γάρ: 5. Αημϑηρ. 

492. ὑπηρετεῖν. 48,55 4165 ΔΌΟΝ 
οἰηθ δουλεία 50, τηοτ]κὺ ΘΓ ποδί. 
-- αἰσχρον δὴ 68 6. --- ἔν τοῖς 

πρόσϑεν 88 Ὁ. ο. 

». ἂν εἴη. ἄν [610 'ἰπ ἄθῃ 
Ηδπάβομτ, ΠοῚ Ορίδῦϊν ομπα ἂν 
᾿παθῦ 510} ἴῃ ὙγΘῃΙρθη δύθ ] θη 
ἀοΥ ΙΔ ΟΙ ΚΟΥ, ἀπα ἰδ ἴῃ Ῥτοϑδ 

ΘΖ ὉὈΠΡΟΘΟΤΔΙΟΙΠΙΟΗ ; ἀὼ ἀ6Γ 
Αὐ814}} Ὀ6Ὶ ἀΟΓ ἴῃ ἀθῃ Ἠδπά- 
ΒΟ ΤΠ θη θΘ Ο]ρύθη δοῆσθι  νν 6186 
561 ἸΘΙομύ σὰ οὐκ]ἄγεη δῦ, 80 
ΒΟΠΪΘη 65 ροθοίθη, ὧν ψίθαεῦ 
οἰηΖυϑούΖζοῃ, 8. Απῃ. 

Θ 

402 
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, - 2... ΄ Φ 2." 2 ΄ »-» 2 Ω “ 
γης τούτοις τοῖς ἀνϑρώπτοις, οἷς ἐξὸν ἀπολαύειν τῶν ἀγαϑῶν 
καὶ μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος αὐτοὶ ἑαυτοῖς δεσπότην ἔπεαγά- 

γοίντο τὸν τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων νόμον τὲ καὶ λόγον καὶ 
ἱμόγον; ἢ πῶς οὐκ ἂν ἄϑλιοι γεγονότες δἴησαν ὑπὸ τοῦ 

καλοῦ τοῦ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφροσύνης, μηδὲν πλέον 

γέμοντες τοῖς φίλοις τοῖς αὑτῶν ἢ τοῖς ἐχϑροῖς, καὶ ταῦτα 

ἄρχοντες ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει; ἀλλὰ τῇ ἀληϑείᾳ, ὦ Σώκρατες, 

ἣν φὴς σὺ διώκειν, ὧδ᾽ ἔχει᾽ τρυφὴ καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευ- 
ϑερία, ξὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρετή τε καὶ εὐ- 

“οὐ δ ι νυ» πο. κ19, Ν Α , 4 4 
δαιμονία᾽ τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ᾽ ξστὲὶ τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ 

» ΄ 2 ᾿’ , Α 2 Ἁ 2 

φύσιν συνϑήματα ἀνϑρώπων, φλυαρία καὶ οὐδενὸς ἄξια. 

47, Σῶ. Οὐκ ἀγεννῶς γε, ὦ Καλλίκλεις, ἐπεξέρχει τῷ 

λόγῳ παρρησιαζόμενος" σαφῶς γὰρ σὺ νῦν λέγεις, ἃ οἱ ἄλλοι 

διανοοῦνται μέν, λέγειν δὲ οὐκ ἐϑέλουσι. δέομαι οὖν ἐγώ 
σου μηδενὶ; τρόπτῳ ἀνεῖναι, ἵνα τῷ ὄντι κατάδηλον γένηται 
πῶς βιωτέον. καί μοι λέγε᾽ τὰς μὲν ἐπειϑυμίας φὴς οὐ κολα- 

στέον, εἰ μέλλει τις οἷον δεῖ εἶναι, ἐῶντα δὲ αὐτὰς ὡς μεγί- 

στας πληρώσιν αὐταῖς ἁμόϑεν γέ ποϑὲν ἑτοιμάζειν, καὶ 

γοῦτο εἶναι τὴν ἀρξτην: 
ΚΑ.. Φημὶ ταῦτα ἐγώ. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς λέγονται οἱ μηδενὸς δεόμενοι εὐ- 

δαίμονες εἶναι. 

ο. τὰ δ᾽ ἄλλα κ΄. τ. Δ. ταῦτα ᾿ 2. ΜΜιιάοηορσαηρ ἀἰθβο Απβιοῃῦ ἀαγοὶι 

1ϑὺ ταῦ ἄριῃ Ργδαϊοαῦ τὰ καλλωπ. 8.. οἰπροίοιθθυ ἀστοῖς θη Ὀθάθαύ- 
Ζὰ γϑιδιμάθη; ,{85 ἃπάοτθ βἰπά ς β88πι| Ηϊην οἰδαμῃρ δαΐ ἀ16 Βερυ 

αϊθϑ6 ΠοταυδροραίΖζΖίθη Ὀιηρθ, “ σοη Τοά υπᾶ ΙΘΡ6η. ὙἼΙ6 ΠΟ ῦοσυ 

ΝῸΠ ἄθπθῃ ὈΙΒΠΘΙ πιο ἢ αἴθ | υπᾶ δ 6ἰ88 βᾶρϑῃ, ἰδ ἐζγ ἀ16 Πθίμθῃ 
Ἐδάθ ψδγ, Ζ. Β. 92} ἐπαιν. τὴν ἄρον Το ἂἀδβ ψϑῆτο 1,6 ΌΘη, πἄπγοπά 

σῶφρ. κ. τ. λ. οἄοι 86 α ἄλλοις , ἀθι Ζυβύδῃᾷ ἀθγ πγθίηθῃ ἄθιῃ Τὰ 

τὰ κομψὰ ταῦτα ἀφείς εἴτε ληρή- ον Ἰ)δπδίάθῃ ρ] ΘΙ οΐ. 
ματα εἴτε φλναρίας. 1)85 ροϑβι{ϊν8 
ἨἩδομῦ οὐβϑοῃϑιηῦ ρο] ΘΙ Οἤϑδιη 818 : 

ΘΙη6 διῇ αἀ85 ΜΝ Ἠρδομύ τῦ ἃ. --- ἐπεξ. ἀυβο]υύ, νγίθ Ηαύ. 

Δα ρα σταρθπθ δοιη Κα (ΥΟΓΡῚ. 9, ὅ4. Το, 1, 62, --α λόγῳ 1 μὰ 
Χροη. ἥβη. 2, 1, 22 χκεμαλλω- ὐναμονμναμανφίνν αν τονε 

, . Ν ΔΗΡῚΡ' Ὑ0η ἀ61ὴ Ιἢ 80’ 

ἀἰρίμα ὁ Ἰνάνοτο ολη μὴ ᾿Θροπάθη Βορτηῆ δεῖ. Οτἰῦ. 51 ὁ. 

492 4. οὐκ ἀγεγνῶς Ξε γενγαίως 
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ΚΑ... Οἱ λέϑοι γὰρ ἄν οὕτω γε καὶ οἱ νεκροὶ εὐδαιμονέ- 

στατοῖ εἶεν. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ καὶ ὥς γε σὺ λέγεις δεινὸς ὃ βίος. οὐ 

γάρ τοι ϑαυμάζοιμ᾽ ἄν, εἰ Εὐριπίδης ἀληθῆ ἕν τοῖσδε λέγει, 

λέγων 
τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ τὸ ζὴν μέν ἔστι κατϑανεῖν, 

τὸ κατϑανεῖν δὲ ζῆν: 

καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως τέϑναμεν᾽ ἦ δή του ἔγωγε καὶ ἤκουσα 

τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέϑναμεν, καὶ τὸ μὲν σῶμα ἔστιν 

ἡμῖν σῆμα, τῆς δὲ ψυχῆς τοῦτο, ἕν ᾧ ἐπιϑυμίαι εἰσί, τυγ- 
χάνει ὃν οἷον ἀναπείϑεσθαι καὶ μεταπίύττειν ἄνω κάτω. 

καὶ τοῦτο ἄρα τις μυϑολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σικξλός τις 
ἢ Ἰταλικός, παράγων τῷ ὀνόματι διὰ τὸ τεεϑανόν τὲ καὶ ττξδι- 

6. ἀλλὰ μὲν (Ξε μὴν) δή, ,80ετ 
ἴῃ ἀογ Τῆδὺ οὔδηραγ, υρ]. 66 Ὁ. 
ΒΟΚΤΥ. βαρὺ: ,,41161η δ οἢ ψῖ6 ἀὰ 
βδρϑὺ (ἃ. ἢ. ΔΌΘΗ Π8Ὸἢ ἤθη, νγἃϑ8 
510}; 85 ἀθίηθη ΑὈΒΒΟΤΆ ΠΡ Ῥ ἢ 
φυϊοίχὺ ΘΥΡῚθ0), δῦ ἀδ8 [6 Ό θη 
δεινός, πϑιη] ] ἢ οἷη σνϑοὶς- ἀπά 
Ζ16110565 ΙΒ θη. ἘΠ8 ἰϑὺ 
8150 86] θδὺ σοὴ ἀθίποπὶ δδηά- 
Ῥαπηῖύθ δ8 ποῦ 50 (Πτιοῃῦ, ἀ16 
Τοάίοθη (ἀϊ6 ἄπ 50 ΘΌθηῃ ἱπαϊτθοῦ 
ἔὰσ ἀπο] 1] 110} ἐσ Κ] ἅτ 8.50) ΝΣ 
ἀϊ6 αἸ οἸΠἸΠ θα Ζὰ Πα] θη. “ --- 
τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ 5. 58 ἃ. ὍΘ  ΟΥβ6 

Β0116 ) ἀθπὶ ΡΟ] γϑι οβ΄ ΘηἐποΙη- 
ΠΊΘΠ 56]1η. 

498. καὶ τῶν --- σοφῶν, ποι 
Ὀ]ο55 σορ Ὀιομίοσγη. --- σῶμα, 
σῆμα. ῬΙοποΙηδ516 (8106 τ] Το πα 
ὉΠᾺ ἈΒΒΟΠΙΓΘ ΠΑ), 16 οὗν Καὶ ὅτ- 
ῬΘΙ ὑπ ΚοΥΙΚοΥ, 1,6 10]16}- 
561 πᾶ ΤΠ, 6] Ομ Θη βύθιπ. Π16- 
561 ΑἸΒΒΡΤΌΘΙ ψιιγτα (ταῦ. 400 ἢ 
ἄθῃ ΟΥΡΒΙΚΘΙ ΖῈΡ ΒΟΉ ΤΊ ΘΌΘΗ. --- 
τῆς ψυχῆς τοῦτο. 1)6τ Αὐϑάγαοϊς 
βοίζὺ βοῆοῃ 616 ἴῃ ἀθὲ Ῥο]ύθίδ 
γΟΥ ΚΟ πάρ ἘΠΗΦ ΘΙ] Πρ ἀ6Γ 
866]6 ἰῃ τὸ λογιστικόν, ϑυμοειδὲς 

πᾷ ἐπιϑυμητικόν νοτᾶιβ. ΗΪΘΓ 
σοηΐϊ ρὲ 65 ΔΌΘΙ 8 ἀ6Υ ΖυνοΙΠ61- 
Ἰυηρ", ἀ6πὶ αοροηβϑαΐΖα 468 Η ΠΟΙ 

πα ΝΊΘΔοτη. --- ἐπιϑυμίαι. Μδη 
οτνγατύθῦ θη Ατ κε]. --- μυϑὸο- 
λογῶν. Μγύδαβ ποηπὺ τηϑῃ ρ6- 
ὙΠ }16} α16 ΠδΥβύθ! ] ὰπρ' Το]]- 
σιῦβου Υ ΔΗ μοιύθπ ἴῃ ρβοΒΙο - 
ἸΙΟΠΟΙ ΕΌΤΙ ; ὨΙΟΥ͂ Ιδῦ ἄοθτ Αὐ8- 

ἀτσιιοῖκ σοη ὈΠΑ]ΙΟΉΘΥ ΒΌττη ἀθ61- 
παρ σὰ νϑυβϑύθῃηθη. υγΓοὴ αἷ6 
ΔῈ] ἀἸ6865 νύ ογύβ βρτιοῃῦ Ρ]ὰ- 
οπ (γρ]. 23) δυβαγ οκ]] 0 ἀϊθ 
ΕὐθουΖοαριπρ ἃιι8, ἀδ85. ἀϊθβθη 
(οἸπ ἢΐπ πἰομέ ρϑηΖ πα Γ] 16 }}6}) 
Φ] 1 ΘΟ ΤΊΒΟΠΘη 1) γβί ἢ] ΡΘ ἢ 461 
ὙΥΘΥ Β]οϑιρκοιῦ ἀογ Τμιϑύ Κοὶηθ 
θθνθίβοηάθ Κτῖς ΖΪΚΟΙΏΠΙ6. --- 
κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σικ. υἱ6]- 
Ἰϑιοῦ οἰπθ Ασορ]κοιῦ ρθρθη α16 
ΒΙΚΟΙΟΥ αοὐρ' υηά ΡοΪο8. 
ἀθηκὺ ΒΙΘΌ61 δὴ ἀθὴ Ῥυυ πδροτὅοΥ 
ΡΒΙΟΪΔοΒ. Ῥυίμδροῦδβ᾽ δόμα] 
Ἠΐ658 ἀϊ6 {8 }Π|56}6. --- παράγων 
τῷ ὀνομ. παράγειν τὸ ὄνομα 
δορυδυομὺ Ρ]αΐοη (Ζ. Β. Οτδί. 
398 ο. ἀ. 416 Ὀ) νγοη δἰπρϑιῃ οἰγ- 
ΠΟ] ΟΡ ΒΟμΘη Δ τσ, στο οὶ 

΄ 

495 

Μη. 
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στικὰν ὠνόμασε πίϑον, τοὺς δὲ ἀνοήτους ἀμυήτους" τῶν 

δ᾽ ἀμυήτων τοῦτο τῆς ψυχῆς, οὗ αἱ ἐπιϑυμίαι εἰσί, τὸ ἀκό- 

λαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, ὡς τετρημένος εἴη πέϑος, 

διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπεικάσας. τοὐναντίον δὴ οὗτός σοι, 

ὦ Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται ὡς τῶν ἐν“Αιδου --- τὸ ἀειδὲς δὴ 

λέγων --- οὗτοι ἀϑλειώτατοι ἂν εἶεν οἱ ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν 
εἰς τὸν τετρημένον πίϑον ὕδωρ ἕτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ 

, Δοϊνδν ω 7 7 , ἱερὰ ᾿ΝᾺΣ ε Κι ν αὐτὰ ὅν κοσχίνῳ. τὸ δὲ κοσχένον ἄρα λέγει, ὡς ἔφη ὃ πρὸς ἐμὲ λέγων, 

τὴν ψυχὴν εἰναι᾽ τὴν δὲ ψυχὴν κοσκίνῳ ἀπείκασε τὴν τῶν 
ἀνοήτων ὡς τετρημένην, ἅτε οὐ δυναμένην στέγειν δι’ ἀπι- 
στίαν τὲ καὶ λήϑην. ταῦτ᾽ ἐπιεικῶς μέν ἔστιν ὑττό τε ἄτοστα, 

᾿ς δ ον κα , » 3 ΄ 2)» δ 
δηλοῖ μὴν ὃ ἐγὼ βούλομαί σοι ἐνδειξάμενος, ἐών πως οἷός 

οι ΥΥ οσύ, πδιηθῃύ!] ἢ ὑπὶ 65 ἄθιη 

ΒΙΏΠΘ. ΠΔΟΝ πιϊ ΔΠάΘΥΠ ΖιΒ81η- 
ΠΙΘΏΖΙΘΓΙΏρΡΘΗ, ψῖθ Ζ. Β. ἥρως 
τη ἔρως, ΚΙεΙΠ6 γ ογᾶπαθτα ρθη 
δυ]οϊἀθύ. Ηἱἴδγ ἰδὺ παράγων ταοῖῦ 
τοῦτο (τὸ ἐπιϑυμ.) Ζὰ γουθίπάθῃ, 
τῷ ὄγομ., "αοῖ Αὐδάχαοϊς ποΝ ", 

ΖΙΘΙΠΔ]ΙΟἢ ρ] ΘΙ θοαθαύθηα πη ἀθιὴ 
Αοσαβαίν, σὶρ κακοὶ γνώμαις 
ϑοΡΗ. Α1. 964, α]5ο τοῦτο παραγ. 
τῷ ὄνομ. 46 Π| 1 ΠΠ6 πΆΟΒ -ε-τού- 
του τὸ ὄνομα παράγων». --- πι- 
ϑανός γοΥ ΒΟΥ μα (ΥρῚ]. ὅ8 6) 
δοίίν, ΠΙΘΙ Ῥ8 5517. ΠδιΟΥ. ΠῸΓ 
ΠΪΘΓ Ῥαβδὶν (νρ]. 55). --- ἀμνυή- 
τους, αἀἷθ ποῦ ἴπ 416 Μυϑβίοθσιθη 

ἘΠΠρ υγθιῃίθη, 806 ηὖ Εδβύ- 
Βα] ύαπρ' ἀ6Υ ὈΤΒΡΤ ΠΡ] Θ ἤθη Β6- 
ἀθυϊαπρ γὸπ μύειν , ὙΘΓΒΟΒ]165- 
56 Π “- 

». ὦὡς--- εἴη, νγε 1} ἴῃ ὠνόμασε 
ἀοΓ Βορτη »β8 ρθη“ ]Ιορὺ, --- 
τῶν ἐν “Ἧιδου κ. τ. Δ. Τὴ) ῬΙαύοπ 
416 Ταπδιάθηβδρθ πὶ ΑῸρῈ Πδὺ, 
80 Ιδ6 ἀπίοῦ Ἠδαθ5 Ζυαπϑομϑ αἰ 
πύοτνγοὶῦ τὰ ϑ΄ῖπηθ 465 0]1Κ5- 
δ] Δα θΘ 5. Ζὰ γΘΥΒύΘΠΘΗ ; ΔΌΘΙ 
ἀυσο ἄθη Βεϊβαΐζ τὸ ὠριδόϊ 

ὙΟΘΌΤΟἢ γοπ ἀ6πὶ ΡΤΟΌΒΙΠΗ]ΠΙΘἤ θη 

ΒορΤΠ δυΐ ἀθη Ζὰὶ Οταπάθ 116- 
ϑΌΠαΘη ὙΆΉΓΘη ΒΟρΡΤΠ ΘΙΠ65 
Ἐδι ἢ 5 ἀοσ πιο κοῦ, ἀθπὶ 
ἀ16 ὅϑϑίθῃ βοῇοῃ ΠΙΘΥ ΔηρΡΘΠΌΓΘΗ, 
γΟΥΊ 656 Ψγ1, ροΊὺ Ρ]Δίομ Ζα 
γουβύίθῃθῃ, (8855 716η6 δύτγωϊβ 46. 
Τδπδιάθη ἴπ Υ ΔΒτΗθιῦ βομοη [ἢ 
ἄθπι ρα ρθηννᾶτι ρθη [6 θ θη 8116 
ΑΘ) μΙρΘ ἢ ο] ΘΙ άθη,, α16 γ0} ὨΪθ6 
Ζὰ ὈΘΙΓΙ ΘΙ ρ ΘΠ 6ῃ 5 πη] 1}. ἤθη Β6- 
σιοσάθη Ὀθμθυγβοηῦ οσάθῃ. --- 
τὸ κόσκ. δὰ εἷπ ΤῊ 61] ἀδὺ 
56616 βοῆοῃ χηϊῦ οἰπθῖῃ ἀυτοῆ- 
Ἰδοῃοσύθη Εδ5856 ὙΘΥρΊ ἤθη ἡ ΟΓ- 
ἄθῃ ἰϑῦ, 80 οὐὕννασίθῦ ᾿Ὧπ αἷθ6 

ὙοΓΡΊ ΘΙ ΟΠ Πρ᾽ ΑΕΓ ρ' 8 ΖΘ 366]6 
πϊῦ ΘΠ ΠῚ ὅ᾽Θ 06 πἰσῃ μι ΘΓ. 

6. ἀπιστίαν τι ΒεοζΖίθπαπρ' 
διῇ τὸ πειστικόν ἀπά ἀϊ686πὶ 
Ποὺ ροῦϑα 6 ΔΘ ΒΡ ΟΠ 6 Πα, 80- 
ἔΕΥΠ ,Ά8.10}} Ἰοίομῦ ἔθ 886 πη 1 ββοπ οι 
ΖΒΘΙΠΠΊ6η Ὀθβύθ θη πη τηϊὐ 
»πΙομῦ Ἰοιομὺ [556 η ̓ὔπποῃ. ὑ -- 
ὑπό τιτε:,, οἰ πὶ ρου ΠΙΆ β86 1} “, ὙῚΘ 
ὑπὸ ἴῃ Οομμροβιβ Διο οἰπθη 
ΘΟΤΙΠΡΌΤΘη Τα φαϑατίοκί (πδο}ι 
Κνΐριϑυ ΤΠηο 8185 ΞΞΞ ὑπάτοπά τι). 
-- μήν, γουβι δ κύθβ δέτε: μέντοι. 
-- ὃ βούλομαι --- μεταϑέσϑαι. 
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τὲ ὦ, πεῖσαι μεταϑέσϑαι, ἀντὶ τοῦ ἀπλήστως καὶ ἀκολάστως 

ἔχοντος βίου τὸν κοσμίως καὶ τοῖς ἀξὲ παροῦσιν ἱκανῶς καὶ 

ἐξαρκούντως ἔχοντα βών ἑλέσϑαι. ἀλλὰ πότερον πείϑω τί σὲ 

καὶ μετατίϑεσαι εὐδαιμονεστέρους ξδίναι τοὺς κοσμίους τῶν 

ἀκολάστων, ἢ οὐδ᾽ ἂν ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μυϑολογῶ, οὐδέν 
τι μᾶλλον μεταϑήσει: 

ΚΑ... Τοῦτ᾽ ἀληϑέστερον εἴρηκας, ὦ Σώκρατες. 

48, ΣΩ. Φέρε δή, ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω ὃκ τοῦ αὐτοῦ 

γυμνασίου τῇ νῦν. σκόπει γὰρ ξε΄ τοιόνδε λέγεις περὲ τοῦ 
βίου ἑκατέρου, τοῦ τὲ σώφρονος καὶ τοῦ ἀκολάστου, οἷον εἰ 

δυοῖν ἀνδροῖν ἑκατέρῳ πέϑοι πολλοὶ ξἕεν, καὶ τῷ μὲν ἕτέρῳ 
ὑγιεῖς καὶ πλήρεις, ὃ μὲν οἴνου, ὁ δὲ μέλιτος, ὃ δὲ γάλακτος, 

καὶ ἄλλοι πολλοὲ πολλῶν, νάματα δὲ σπάνια καὶ χαλεπὰ 

ἕχάστου τούτων εἴη καὶ μετὰ πολλῶν πόνων καὶ χαλετῶν 
ἐχποριζόμενα᾽ ὃ μὲν οὖν δτερος πληρωσάμενος μήτ᾽ ξπτοχϑ- 
τεύοι μήτε τι φροντίζοι, ἀλλ᾽ ἕνεκα τούτων ἡσυχίαν ἔχοι" 
τῷ δ᾽ ἑτέρῳ τὰ μὲν νάματα, ὥσπερ καὶ ἐκείνῳ, δυνατὰ μὲν 
πορίζεσθαι, χαλεττὰ δέ, τὰ δ᾽ ἀγγεῖα τετρημένα καὶ σαϑρᾶ, 

ἀναγκάζοιτο δ᾽ ἀεὶ καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν πιμπλάναι αὐτά, 
ἢ τὰς ἐσχάτας λυποῖτο λύπτας᾽ ἄρα τοιούτου ἑκατέρου ὄντος 

Ω - . ’ ἢ 
ὁ δομδᾶπρίρ' σοη βουλομαι, σοί 1 πο 815 Αὐῇογάθυιηρ' Ζὶὶ ΘἸΠΟΥ 
σὰ ἐγδειξ. ΞΞΞ ἄυτο ἀδ5 αἱ! γοῦ- 
δ᾽ γδρΘ η6 ΟἹ ΘΟ 158, πεῖσαι ἘΡ- 
ΘΧΘρθ86 Ζὰ ὃ βούλομαι. - τοῖς 
παροῦσιν ἴκ. ἔχοντα. Αὐϑ ἀ6Υ 
Ζυβϑιμπιθηβίθ! ] αηρ' πη κοσμίως 
(οἰ μ ον πο 15 Πμ 6 ἘΠ] ρΡΘΏΒΟΠ 8.0) 
οὐρῚ Οὐ 510} α16 Βοάθαϊαμῃηρ' 2510 ἢ 

Ὀορπάρ θη“ ΞΞ στέργειν, ἀφ Π Υ μλϊὺ 
Παὐϊν. ---- ἀλλὰ πότερον πείϑω 
μ. τ. Δ. “ὶθ βοηβὺ Ζυ ΒΟ 6 ἢ γοΓ- 
ΔΉΡ ΘΠ πάου ΒοΒαιρύμππρ' α. ΠΟ ἢ- 
ξΟΙρΈΠΑΘΥ ΑΓ ου ἀθτα Ρ᾽, 50 
τδκιτὸ ἀλλα ἴον ἄθπ αεροπ- 
βοΐ ΖΒ θη Βεβδυρίαηρ' πὰ 
ΘΙΠαΤΙΠΡΊΙΟΠΟΙ ΕΤῶρΘ, σγ6 160} 6 
ΦΌΘΥ 56] 080 ψΊΘαΘΙ ἤτοι ὙΥ 6568 

ΡΙείομ5 οὐρα στοὰ Κυδίζ. 

ΤΠαΘη ΒΥ ΚΙ ἄταπρ ΔΠΡΘΒΘΠΘη 
νγογάθῃ Κᾶηη. ,1)060}} ρ'΄Θδπρ' ἀ6Υ 

Ὑγοτίθ ! ἠο σὺ οὐκ τα ἀϊοῃ, οὉ 
ἀὰ γσοῃ 1 ἀθουΖοιρὺ δἰδύ οὔτ 
Ὁ ΠΝ 

ἃ. Νδοῃ ἀογ Αηὐνγοτὺ 465 [Κ8]]. 
οὐ ναῦίθὺ πη 8]] τ ἢ ρ8 ἄλλην 
δἰκόγα τϊοθιῦ πιθγ, --- τῇ νῦν, 

494 

Ὥϊοα Όθ6ι αὐτός Πα δηάδστῃ δγῦτσ-. 

ὑθτη ἀν ΟἸ δἰ ομ]ιθῦ ἀπ ΑΒΗ] οἢ- 
Κοὶὺ πδυπρ' οἰπίγούθπαθ Βυδοῆγυ- 
Ἰορὶβ ἰϑῦ ΠΙΘῚΙ δ αἷ6 δΡΙΈΖΘ 86- 
ὑπ θΌθη; τῇ νῦν ΞΞ τῷ τὴν γῦν 
λέγοντι. 

494. ἤ--:εὶ δὲ μή. 

7 
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τοῦ βίου λέγεις τὸν τοῦ ἀκολάστου εὐδαιμονέστερον εἶναι 

ἢ τὸν τοῦ κοσμίου; τεείϑω τί σὲ ταῦτα λέγων συγχωρῆσαι 

τὸν κόσμιον βίον τοῦ ἀκολάστου ἀμείνω εἶναι, ἢ οὐ πείϑω; 
ΚΑ... Οὐ πείϑεις, ὦ Σώκρατες. τῷ μὲν γὰρ ττληρωσα- 

μένῳ ἐχείνῳ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἡδονὴ οὐδεμία, ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἐστίν, 
ὃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥσπερ λίϑον ζῆν, ἐπειδὰν πληρώσῃ, 
μήτε ἡδίάσντοι ἔτι μήτε λυπούμενον: ἄλλ᾽ ἕν τούτῳ ἐστὶ τὸ 

ἡδέως ζῆν, ἕν τῷ ὡς πλεῖστον ἐπερρεῖν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀναγκὴη ἊΝ ἂν πολὺ ἐπιρρέῃ, πολὺ καὶ τὸ 

ἀπιὸν εἶναι, καὶ ἐπεγθμ! ἄττα τὰ τρήματα ξεἴναι ταῖς ἔἐχροαῖς: 

ΚΑ.. Πάνυ μὲν οὖν. Ἶ 

ΣΏΩ. Χαραδριοῦ τίνα αὖ σὺ βίον λέγεις, ἀλλ᾽ οὐ νεκροῦ 

οὐδὲ λέϑου. καί μοι λέγε᾽ τὸ τοιόνδε λέγεις οἷον τεξδινῆν καὶ 
σεεινῶντα ἐσϑίειν: 

ΚΑ. Ἔχγωγςε. 

ΣΩ. Καὶ διψῆν γε καὶ διινῶντα πίνειν: 

ΚΑ. “πέγω, καὶ τὰς ἄλλας ἐπιϑυμίας ἁπάσας ἔχοντα 

καὶ δυνάμενον ττληροῦν χαίροντα εὐδαιμόνως ζῆν. 
49, ΣΩ. Εὐγε, ὦ βέλτιστε διατέλει γὰρ ὥσπερ ἤρξω, 

καὶ ὅπως μὴ αἀπαισχυνεῖ. δεῖ δέ, ὡς ἔοικε, μηδ᾽ ἐμὲ ἀπαίι- 

σχυνϑῆναι. καὶ πρῶτον μὲν εἶπέ, εἰ καὶ Ψψωρῶντα καὶ κνη- 
σιῶντα, ἀφϑόνως ἔχοντα τοῦ κνῆσϑαι, κνώμενον διατελοῦντα 

τὸν βίον εὐδαιμόνως ἐστὶ ζῆν. 

ΚΑ.. Ὡς ἄτοπος εἶ, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀτεχνῶς δημηγόρος ! 

». χαραδριός εἷπ πἰομῦ ρθπϑι 510}. ἀ16 Ί]ἀου]θραηρ ἀθ5 ὅ. σθρθῃ 
Ζὰ ΘΙ 6] ΠΥ, ἀυτοῃ γίθὶοθ θη αἰθϑοῦ Βεπδαρίαηρ χὰ αταηὰθ 
ΕΎΘΒ56Π, 50Πη6116 ν οσάδιιθπρ' ἀπά Ἰἰθρσθηάθη δαΐζ, 4855 ἀδ5 ΑΠρΡΘΠΘἢΠῚΘ 

ΘΌΘΗΒ80 ΤΆΒΟΠΘ ΒΟΥ 0 516} 815- 
ΖΘΙΟΠΠΘ ΠΟΘΙ ὕορθ]. ὙΥΙΣ Κὔμπθη 
ἀα τ ἀϊ6 Ἐπΐθ βαθύ! γθη. --- 
τὸ τοιόνδε λέγεις: »{ὰ πηϑὶηϑὺ 
ἄοοι, σγθῆη ἀὰ γοη ἡδέως ζῆν 
αἰθηίοῖνοξ,, ἀὰ5 Ὀ]Ιροπάθ, Ζ. Β. 
Βα ΠΟΙ οἰο. “ 

8) )ὰ Καὶ. ἀατδυΐ Ὀομδυτί, ἀδ5 ΑἸ οἹς 

ἴῃ Βοίγιθαίσιπρ ἀοΥ ΒΟρΊοΥ ἄθῃ ΟΠ 6 

Ὁμπύθυβομιθα χὰ βϑίζθῃ, 80 στἱοῃύθί 

πη απίθ ΔΘ πη 150} 56]. 

494 ς. ἀπαισχύνεσϑαι 519 ἢ (δι 
ΒΟΠ81) γῸ0Π ΘΙ ΠΟΥ δ οῃθ Δ ΌΠ Δ] 6 ἢ 
Ἰα886η, 2)΄65 δύ Κὶ. ἐγ ΠΟΥ ἄθπη 
Οοτρ. υπὰ ῬΟΙΟΒ γΟΓΡΘΥΟΤΘΠ. 
Αὐοὴ ἄθηῃ 5. τυ58 65 θοσνίη- 
ἀὰσπηρ' Κοβύθη, δυῖ 350 ἱπάθοθηΐε 
ὈΙΏΡ6 ΘΙ ΖΡ ΉΘΗ. 

ἃ. ἄτοπος ἱπὶ γγθϑθῃ ] ἤθη 80 
γ]6] 415 ἄγροικος 6] ο. --- δηπη- 
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ΣΩ. Τοιγάρτοι, ὦ Καλλίκλεις, Πῶλον μὲν καὶ Γοργίαν καὶ 
ἐξέπληξα καὶ αἰσχύνεσθαι ἐποίησα, σὺ δὲ οὐ μὴ δχτελαγῇς 

οὐδὲ μὴ αἰσχυνθῇς" ἀνδρεῖος γὰρ εἴ. ἀλλ᾽ ἀπτοκρίνου μόνον. 
ΚΑ. Φημὶὲ τοίνυν καὶ τὸν κνώμενον ἡδέως ἂν βιῶναι. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἴπερ ἡδέως, καὶ εὐδαιμόνως; 

Κα... Πένυ γέ 
ΣΩ. Πότερον εἰ τὴν κεφαλὴν μόνον χνησιῷ, ἢ ἔτει τί σε 

δρωτῶ; ὅρα, ὦ Καλλίχλεις, τί ἀπτοκρινεῖ, ἐάν τίς σε τὰ ἔχό- 

μενα τούτοις ἐφεξῆς ἅπαντα ἐρωτᾷ" καὶ τούτων τοιούτων 
ὄντων κεφάλαιον, ὃ τῶν κιναίδων βίος, οὗτος οὐ δεινὸς καὶ 

παν τὴν καὶ ἄϑλιος: ' τούτους τολμήσεις λέγειν εὐδαίμονας 

εἶναι, ἐὰν τόνοι ἔχωσιν ὧν δέονται: 

ΚΑ. Οὐκ αἰσχύνει εἷς τοιαῦτα ἄγων, ὦ Σώκρατες, τοὺς 

λόγους: 

ΣΩ. Ἦ γὰρ ἐγὼ ἄγω ἐνταῦϑα, ὦ γενναῖε, ἢ ἐχεῖνος, ὃς 

ἂν φῇ ἀνέδην οὕτω τοὺς χαίροντας, ὅττως ἂν χαίρωσιν, εὐ- 

δαίμονας ξἴναι, καὶ μὴ διορίζηται τῶν ἡδονῶν ὅτποζαι ἀγαϑαὶ 
καὶ κακαί; ἀλλ᾽ ἔτει καὶ νῦν λέγε, πότερον φὴς εἶναι τὸ αὐτὸ 

ἡδὺ καὶ ἀγαθόν, ἢ εἶναί τε τῶν ἡδέων, ὃ οὐκ ἔστιν ἀγίεθον: 

ΚΑ. Ἵνα δή ὡῳ μὴ ἀνομολογούμενος ἢ ὃ λόγος, ἐὰν 

ἕτερον φήσω εἴναι, τὸ αὐτό φημε εἶναι. 

ΣΩ. Διαφϑείρεις, ὦ Καλλίκλεις, τοὺς πρώτους λόγους, 
καὶ οὐκ ἂν ἕτι μετ᾽ ἐμοῦ ἱκανῶς τὰ ὄντα ξξετάζοις, εἴττερ 

παρὰ τὰ δοκοῦντα σαυτῷ ἐρεῖς. 

γόρος 5. 82 ο, ΒΪΘΥ ΟἘ] : ἀπὲ ἀ 16 
ὝΥΔἊΙ ἀθγ Μιύ6] πιομύὺ νϑυ] ρθη. 
-- οὐ μὴ ἐκπλ. ὭϊΘ Αὐββαρθ: 
μὴ ἐκπλ. τά ἄστοι οὐ πορὶτῦ. 
1656 Αὐιβθδρο τηϊῦ μή, υτϑρτηρ- 
ΠΟ πὺ ΑΘΓ ὈΘΖοι ΟΠ ΠοΠά, 

δΊοπρ' Ἰϑιοῃῦ ἴῃ ἀϊ6 Βοάθαυϊαηρ' 
ἀοΥ ΕΌΓΤΟΙὺ ΘΙ: 65 1δϑῦ Ζὰ ἔγο- 
θη, 855 δὔο, οῇπϑ 4855 ἀδΙ ΠῚ 

δἷπθ ἘΠ]]ΠΡ56 σοη δέος οἔο. δηΖα- 
ΠΘἤΠΘὴ ΨΜἄΓΘ. 

6. τούτοις ταῖῇῦ ἐφεξῆς Ζὰ γοτ- 
ὈΙηά6η. --- κεφαλ. ΘΓ ΑΤΌΚΟΙ 
ΓΑ ὈΠΡΘΙΠ ὙΓΠιϊβϑύ. ---- ἢ γάρ 
ΒΟ] ϑϑὺ ΠΙΘΥ Κ ΘΓ ΠΘΙΠΌΠρ' [ἢ 510, 
ΥΡ]. 49 ἃ. ΑΠΠ. 

495. ἔτι καὶ νῦν. 65 δῦ δι οἢ 
76ὑχΖὺ ποοἢ πιοῃύ Ζὰ βρᾶῤ ἀδΖῃ. --- 
τοὺς πρώτους λόγους. Βεοδὑϊπηπηῦ 
Ὠδὺ Κ΄. πΙομὺ οὐκ] ᾶσθ, ΠΥ 56 1Πη6 
Πρθευζσθοαριπρ ΔΌΒΒΡΥΘΟΠΘη. Ζὰ 
Ό]]6η, ΨΜΟΪ] ΔΡΌΘΙ ἀὰβ ἀθρθη- 
0Π61} ἂἃπ αογρ'. πα ΡΟ]. ροἰδάο]0, 
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ΚΑ.1. Καὶ γὰρ σύ, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Οὐ τοίνυν ὀρϑῶς ποιῶ οὔτ᾽ ἐγώ, εἴπτερ ποιῶ τοῦτο, 

οὔτε σύ. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ἄϑρει, μὴ οὐ τοῦτο ἢ τὸ ἀγαϑόν, 
τὸ πάντως χαίρδιν᾽ ταῦτά τὲ γὰρ τὰ νῦν δὴ αἰνιχϑέντα 
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ φαίνεται συμβαίνοντα, ε΄ τοῦτο οὕτως 

ἔχει, καὶ ἄλλα ττολλά. 
ΚΑ... Ὡς σύ γε οἴει, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Σὺ δὲ τῷ ὄντι, ὦ Καλλίκλεις, ταῦτα ἐσχυρίζει; 

ΚΑ.1. Ἔχγωγε. 

50θ. ΣΩ. Ἐπιχειρῶμεν ἄρα τῷ λόγῳ ὡς σοῦ σπουδά- 
ζοντος: 

ΚΑ.. Πανυ γε σφόδρα. 
ΣΩ. Ἴϑιε δή μοε, ἐπειδὴ οὕτω δοκεῖ, διδλοῦ τάδε᾽ ἐπιστή- 

μην που καλεῖς τι: 

ΚΑ.1. Ἔχγωγς. 

ΣΩ. Οὐ καὶ ἀνδρείαν νῦν δὴ ἔλεγές τίνα ξἶναι μετὰ ἐπι- 

στήμης: 
ΚΑ. Ἔλεγον γάρ. 

ΣΩ. '4λλο τι οὖν ὡς ἕτερον τὴν ἀνδρείαν τῆς ἐπιστήμης 

δύο ταῦτα ἔλεγες; 
ΚΑ... Σφόδρα γε. 

ΣΩ. Τί δέ; ἡδονὴν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν ἢ ἕτερον: 
ΚΑ.. Ἕτερον δήπου, ὦ σοφώτατε σύ. Ν 

φ 

Ὁ. ἄϑρει μὴ οὔ ροιι]άοτίθ  Θθρθηίμθ116 τὶ ἀδ5 Θαὐθ σὰ ἄθιῃ 
πορύϊγα Βεμϑυρύμυηρ, γρ]. 12 ἃ. ᾿ 5θίμῖρθῃ, [0]0110ὺ ἰθὺ δΔηρΘΏΘΏΙΩ 
Απἤδηρ,, πὰ ρου Ὑϑυβομίθαθη, 8150 ῃἱοδύὺ 

αἡ ὔοππ σαὺ πᾶ Δηρθηθῆπι ἰάοη- ἰάθη βοῖ. 

{80}, 50 τῇδ ΔΌΘΙ 485 ΑΠρΡΘΏΘὮΙΗΘ, 495 ο. νῦν δή 91. ὡς ἕτερο». 
Ὑῖ6 ἀἴ65 γοῖὰ Οαΐθη ἀπ ἀΠη]ΠΟμθη. Ὁ Κῶπῃ ΖΔ οἰ ομὐ διβρ᾽ 16 
Βορυ θη Ζαυροβίδηάθη τὶγά, βοῖη  ΔΦΡΌΘΙ ΔΊΟΝ ΖῈ ΝοΙΙ ΘΙ ἀπ πρ᾽ 468 
ἀδρθηί 611 ΔΒ ΟΒ] θββθη. ΝῸΠ ΔΡῸῚ ΟἸΘΙΟΒΚΙΔηρ5. νυ] 6] οι ὩΟβιο ύ- 
ΒΟΒ]ΘΒ5ΘΏ 5108} ΑΠρΘΆΘΗσηΘ5 πα ΠΠπη- [Ι16ἢ διι5ρ6 1856} 561}; 68 δῦ πᾶ- 
ΔΗΘΘΏΘΗΙΩΘ5. ἰοὺ ἃ, 5οίθυ δῖΘ6 πιθη ] 10 Ὀ6] οἰς πίομῦ πούμνγεη- 

γ] ΘΙ ΘΗ ΖῈΡΊΘΙΟΙ. τηϊ θί μη οΥ βἰπα  ἀ]ρ'. γρ]. 49, Ῥτγοίδρ". 8529 Ὀ. ἃ. ὃ. 
ὈΠᾺΑ γϑύρθῆθῃ, 8150 νϑυῃᾶϊ!ὺ 485 Απ- 4, εὖ σοφώτατε. ἱπᾶθπι ΟΥ̓ 
σΘΠΘΏγη6. Εἰ οἢ ποῦ 850. Ζὰ βϑίπθιῃ  [ΤΌΠ]56} ἀἴ6 ὙΥΘΙβμϑιῦ ἀο᾽ ΕΤᾺΡ'Θ 
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ΣΩ. Ἦ καὶ ἀνδρείαν ἑτέραν ἡδονῆς; 
ΚΑ.. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Φέρε δὴ ὅπως μεμνησόμεϑα ταῦτα, ὅτι Καλλικλῆς 

ἔφη ᾿Αχαρνεὺς ἡδὺ μὲν καὶ ἀγαϑὸν ταὐτὸν εἶναι, ἐπιστήμην 

δὲ καὶ ἀνδρείαν καὶ ἀλλήλων καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ δτερον. 
ΚΑ.1. Σωκράτης δέ γε ἡμῖν ὃ ̓ Αλωπεκῆϑεν οὐχ ὁμολογεῖ 

ταῦτα. ἢ ὁμολογεῖ; 

ΣΩ. Οὐχ ὁμολογεῖ᾽ οἶμαι δέ γε οὐδὲ Καλλικλῆς, ὅταν 

αὐτὸς αὑτὸν ϑεάσηται ὀρϑῶς. εἰττὲ γάρ μοι, τοὺς εὖ πράτ- 

τοντας τοῖς κακῶς πράττουσιν οὐ τοὐναντίον ἡγεῖ πάϑος 

γεετονϑέναι: : 

ΚΑ... Ἔγωγε. ’ 

ΣΩ. ,4ρ᾽ οὖν, εἴπερ ἐναντία ἐστὶ ταῦτα ἀλλήλοις, ἀνάγκη 
περὶ αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ ττερὶ ὑγιξίας ἔχει καὶ νόσου; οὐ 
γὰρ ἅμα δήπου ὑγιαίνει τε καὶ νοσεῖ ὃ ἄνϑρωπος, οὐδὲ ὅμα 

ἀπαλλάττεται ὑγιξίας τε καὶ νόσου. 
ΚΑ.1. Πῶς λέγεις: 

ΣΩ. Οἷον περὲ ὅτου βούλει τοῦ σώματος ἀπολαβὼν σκό- 
σδι. νοσεῖ που ἄνϑρωπος ὀφϑαλμούς, ᾧ ὄνομα ὀφϑαλμία: 

ΚΑ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Οὐ δήπου καὶ ὑγιαίνει γε ἅμα τοὺς αὐτούς; 
ΚΑ. Οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν. 

ΣΩ. Τί δέ; ὅταν τῆς ὀφρϑαλμίας ἀπαλλάττηται, ἄρα τότε 

καὶ τῆς ὑγιδξίας ἀπαλλάττεται τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τελξυτῶν 
ἅμα ἀμφοτέρων ἀπήλλακται: 

ΚΑ... Ἥκιστά γε. 
ΣΩ. Θαυμάσιον γάρ, οἶμαι, καὶ ἄλογον γίγνεται" ἢ γάρ; 
ΚΑ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. ᾿4λλ: ἕν μέρει, οἶμαι, ἕκαάτερον καὶ λαμβάνει καὶ 

αἀττολλύει: 

ΚΑ... φημί. 

θονπιπαοσῦ, τηϑυκύ ΟΓΓ 56] 8 αἀ16 6. περὶ ὅτον β. 5. 11 Ὁ. -- 
ΒΟΒΙΠΪπρα πἰομῦ, ἴῃ ἀϊθ 6 οῦθῃ ᾿ ἀπολαβῶών γο]]βἰᾶπάϊρον Εβρ. 8, 
σοι. Ἶ 392 ο ἀπολ. μέρος τι. 
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ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐσχὺν καὶ ἀσϑένειαν ὡσαύτως; 
ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα: 

ΚΑ... Πανυ γε. 

ΣΩ. Ἦ καὶ τἀγαϑὰ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τἀναντία 
τούτων, κακά τὲ καὶ ἀϑλιότητα, ἕν μέρει λαμβάνει καὶ ἐν 
μέρει ἀπαλλάττεται ἑκατέρου: 
ΚΑ. Πάντως δήπου. 

ς Σῴῷ. Ἐὰν εὕρωμεν ἄρα ἄττα, ὧν ἅμα τε ἀπαλλάττεταε 
ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἔχει, δῆλον ὅτι ταῦτά γε οὐκ ἂν εἴη. τό τὲ 
ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν. ὁμολογοῦμεν ταῦτα: καὶ εὖ μάλα 

σκειψάμενος ἀποκρίνου. 

ΚΑ... ᾿4λλ᾽ ὑπερφυῶς ὡς ὁμολογῶ. 

51. Σώ. Ἴϑι δὴ ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν ὡμολογημένα. τὸ 
πεινῆν ἔλεγες πότερον ἡδὺ ἢ ἀνιαρὸν εἶναι; αὐτὸ λέγω τὸ 
πεινῆν. 

ΚΑΑ͂. ᾿Ἁἁνιαρὸν ἔγωγε᾽ τὸ μέντοι πϑινῶντα ἐσϑίειν ἧδυ. 
ἃ ΣΩ. Καὶ ἐγώ" μανϑάνω᾽ ἀλλ᾽ οὖν τό γ8 πεινῆν αὐτὸ 

ἀνιαρόν. ἢ οὐχί: 
ΚΑ. φημί. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ διψῆν: 
ΚΑ... Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Πότερον οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ἢ ὁμολογεῖς ἅπασαν 

ἔνδειαν καὶ ἐπιϑυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι: 
ΚΑ... Ὁμολογῶ" ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. ᾿ 

ΣΩ. Εἶεν᾽ διψῶντα δὲ δὴ πίνειν ἄλλο τι ἢ ἡδὺ φὴς ξἔναι: 
ΚΑ... Ἔχγαγςε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τούτου οὗ λέγεις τὸ μὲν διψῶντα λυπού- 
μένον δήπου ἐστίν: 

6 ΚΑ“. Ναί. 

ΣΩ. Τὸ δὲ πίνεεν πλήρωσίς τε τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονή: 
ΚΑΙ͂. Ναί. 

496 ἃ. ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. ἀλλὰ εἶπα εὐναῖρα Θεποίρύμοιυ ἀ68 ῤ 
ΘΟΚΙ,, ὑγϑιῦου Ζὰ ἔσαρθη, 6 βθιυ]ρϑηά, 
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ΣΩ. Οὐκοῦν κατὰ τὸ πένειν χαίρξεν λέγεις: 

ΚΑ... Μάλιστα. 

ΣΩ. “ψῶντώ γε; 

ΚΑ... Φημί. 

ΣΩ. “υπούμενον; 
ΚΑ. Ναί. 

ΣΩ. αἰσθάνει οὖν τὸ συμβαῖνον, ὅτε λυπούμενον χαίρειν 
λέγεις ἅμα, ὅταν διινῶντα πίνειν λέγης; ἢ οὐχ ἅμα τοῦτο 
γίγνεται κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον καὶ χρόνον εξἴτε ψυχῆς εἴτε 
σώματος βούλει; οὐδὲν γάρ, οἶμαι, διαφέρει. ἔστε ταῦτα ἢ οὔ: 

ΚΑ... Ἔστιν. 
ΣΩ. ᾿Δἀλλὰ μὴν δ γε ἀἰρέγροηεο κακῶς πράττειν ἅμα 

ἀδύνατον ἔφης εἶναι. 
ΚΑ. Φημὶ γάρ. 

ΣΩ. ᾿Ανιώμενον δὲ γε χαίρειν δυνατὸν ὡμολόγηκας. 497 
ΚΑ... Φαίνξται. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα τὸ χαίρειν ἐστὶν εὖ τεράττειν οὐδὲ τὸ ἀνιᾶ- 
σϑαι κακῶς, ὥστε ἕτερον γίγνεται τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ. 
ΚΑ. Οὐκ οὐδ᾽ ἅττα σοφίζει, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Οἶσθα, ἀλλὰ ἀκκίζει, ὦ Καλλίκλεις" καὶ πρόϊϑέ γε 

ὅτε δίς τὸ ἔμπροσϑεν --- 

ΚΑ.. Ὅτι ἔχων ληρεῖς: 
ΣΩ. Ἵνα εἰδῇς, ὡς σοφὸς ὧν μὲ νουϑετεῖς. οὐχ ἅμα δι- 

νῶν τὲ ἕκαστος ἡμῶν πέπαυται καὶ ἅμα ἡδόμενος διὰ τοῦ ὃ 
σπένδειν: 

ΚΑ... Οὐκ οἶδα ὅ τι λέγεις. 

ΓῸΡ. Μηδαμῶς, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλ᾽ ἀποροβον καὶ ἡμῶν 

ἕνεκα, ἵνα πεφαριθσιν οὗ λόγου. 
ΚΑΑ͂. ᾿4λλ: ἀεὶ τοιοῦτός ἔστε Σωκράτης, ὦ Γοργία" πιστοῖς 

καὶ ὀλίγου ἄξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγχει. 

ΤῸΡ. ᾿Αλλὰ τί σοὶ διαφέρει; πάντως οὐ σὴ αὕτη ἡ τιμή, 

᾿ . Ὁ - 

6. κατὰ τὸ πίνειν ,ϑονεῖ 68 497. ὅτι ἔχων ληρεῖς 8. ΑΔΠ. 
δῖα. ὙΤΙΏΚΘη ΔηκΚοιημηὺ“. γρ]. τὸ 
7 Ὁ. μηδαμῶς ετρ΄. οὕτως εἴπης. 

κατ᾽ ἐμέ. ᾿ 
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ὦ Καλλίκλεις" ἀλλ᾽ ὑπόσχες Σωκράτει ἐξελέγξαι ὅπως ἂν 

βούληται. 

ΚΑ... Ἔρωτα δὴ σὺ τὰ σμικρά τε καὶ στενὰ ταῦτα, ἐπεί 
σξρ Γοργίᾳ δοκεῖ οὕτως. 

9.2, ΣΩ. Εὐδαίμων εἶ, ὦ Καλλίκλεις, ὅτι τὰ μεγάλα 

μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά" ἐγὼ δ᾽ οὐκ ᾧμην ϑεμιτὸν εἶναι. 
ὅϑεν οὖν ἀπέλιστες, ἀποκρίνου, εἰ οὖχ ἅμα τταύεται διψῶν 
ἕκαστος ἡμῶν καὶ ἡδόμενος. 

ΚΑ... Φημί, 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ πεινῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑυμιῶν καὶ 

ἡδονῶν ἅμα παύεται; 

ΚΑ.Ι. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τῶν λυπῶν καὶ τῶν ἡδονῶν ἅμα παύεται; 
ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. ᾿4λλὰ μὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ κακῶν οὐχ ἅμα παύξται, 
ὡς σὺ ὡμολόγεις" νῦν δὲ οὐχ ὁμολογεῖς; 

ΚΑ.1. Ἔγωγε᾽ τί οὖν δή: 

ΣΩ. Ὅτι οὐ ταὐτὰ γίγνεται, ὠ φίλε, τἀγαϑὰ τοῖς ἡ δέσων" 
οὐδὲ τὰ κακὰ τοῖς ἀνιαροῖς. τῶν μὲν γὰρ ἅμα τιαύξται, τῶν 
δὲ οὔ, ὡς ἑτέρων ὄντων᾽ πῶς οὖν ταὐτὰ ἂν εἴη τὰ ἧδέα τοῖς 
τὸ πον  ο τῇ ΦΕ2 ᾿ τῷ ἀῷ 2Ν ᾿ ΄ ᾿ - Ὁ 
ἀγαϑοῖς ἢ τὰ ἀνιαρὰ τοῖς κακοῖς; ξὰν δὲ βούλῃ, καὶ τῇδ 

ἐπίσκειμαι᾽ οἶμαι γάρ σοι οὐδὲ ταύτῃ ὁμολογεῖσθαι. ἄϑρει 
Χῶς 4 2 Α 32. " 2 Ω “ , 2 { ᾿ -Ψ 

δή᾽ τοὺς ἀγαϑοὺς οὐχὶ ἀγαϑῶν παρουσίᾳ ἀγαϑοὺς καλεῖς, 

ὥσπερ τοὺς καλοὺς οἷς ἂν κάλλος παρῇ; 
ΚΑ... Ἔχγωγε. 

ὁ. οὐκοῦν καὶ πεινῶν κ. τ. λ. 
νὰ 5 γῇ] Ὠ γϑύθη ΟΥ̓ 656 γυΓά6, 

ΟΠ ΔΌΘΝ γνοπὶ ΗἨΠΏΡΘΤΏ ἀπά 
ἄθῃ δηάθτῃ Βορίοσάθη (πεινῶν 
καὶ ἐπιϑυμ. σομότι Ζιιβδιηπηθῃ, 
πηύ6Ι ΑΗ η απ ηρ᾽ ἀ6Γ ἀορρο]ίθη 
Οοπδίγαοίϊοπ σου παύεσϑαι) οτ- 
ὙΊΘΒΘη, ἀ858 ΠΟΙΏ]ΠΟΝ ΖΌΡΊΘΙΟΙ 
πὴϊῦ 1ῃπθὴ δΘΟΝ ἀϊθ [80 δυῖ- 
᾿ῦτύ. Τδάσγοῃ βοάϑπη, 4855 ΕΓ 

ἐπιϑυμ. ἄογ Βεορτη λύπη οἰπ- 

τ, τιγὰ δὴ ΕΟ 8 τ πῇ Β6- 
γγ6 156 ροιῃηδοβύ. 

ἃ. ὡς ἔτ. ὄιτων, πίομῦ: ψ 61] 
516 γουβοῃιθᾶάθη 5:ηα, ϑοπάριῃ: 

.» 815 5010ῃ6, ὑγϑΊομο (ΘΟ μ80}})} γϑγ- 
Βοῃιθάθη βἰπα“. Εβδ ΙΓ πϑι] 0 ἢ 
δι5 ἄθπι τοῦ μὲν ἅμα παύεσθαι, 
τῶν δ᾽ οὔ, ἀδ5 Απάοτιβϑβϑίη ὃ6- 
θϑθη, ὑη4 ΠΙΘΤδι5 δ]βάϑηη ἀδ8 

ΝΙΘΙ θη Βοῃβθίη ρ Ὁ] ροτύ, 
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ΣΩ. Τί δέ; ἀγαθοὺς ἄνδρας καλεῖς τοὺς ἄφρονας καὶ 

δειλούς; οὐ γὰρ ἄρτι γε, ἀλλὰ τοὺς ἀνδρείους καὶ φρονίμους 
ἔλεγες" ἢ οὐ τούτους ἀγαϑοὺς καλεῖς; 

ΚΑ.. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Τί δέ; παῖδα ἀνόητον χαίροντα ἤδη εἶδες; 

ΚΑ.1. Ἔγωγε. 

ΣΩ. ᾿άνδρα δὲ οὔπω εἶδες ἀνέητον χαίροντα: 
Κ4.. Οἶμαι ἔγωγε᾽ ἀλλὰ τί τοῦτο; 
ΣΩ. Οὐδέν ἀλλ᾽ ἀποκρίνου. 
ΚΑ... Εἶδον. 

ΣΩ. Τί δέ; νοῦν ἔχοντα λυπούμενον καὶ χαίροντα; 498 
ΚΑ. Φημί. 

ΣΩ. Πότεροι δὲ μᾶλλον χαίρουσι καὶ λυποῦνται, οὗ φρό- 
γνέμοι ἢ οἱ ἄφρονες; 

ΚΑ... Οἶμαι ἔγωγε οὐ πολύ τι διαφέρειν. 
ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἀρκεῖ καὶ τοῦτο. ἐν πολέμῳ δὲ ἤδη εἶδες ἄνδρα 

δειλόν; 

ΚΑ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Τί οὖν; ἀπιόντων τῶν πολεμίων πότεροί σοι ἐδόκουν 
μᾶλλον χαίρειν, οἱ δειλοὶ ἢ οἱ ἀνδρεῖοι: 

ΚΑ... ᾿ἀμφότεροι ἔμοιγε μᾶλλον᾽ εἰ δὲ μή, παραπλη- υ 
οίως γξ. 

ΣΩ. Οὐδὲν διαφέρει. χαίρουσι δ᾽ οὖν καὶ οἱ δειλοί; 
ΚΑ... Σφόδρα γξ. 

ΣΩ. Καὶ οἱ ἄφρονες, ὡς ἔοικεν. 
ΚΑ“. Ναί. 

β) ΝνῪΎτοιῃ σὰΐ πὰ δηρθηθῆμ ἰά6η- 498. ἀμφοτ. μᾶλλον, πίομέ 
εἰβοῖ, 580 τηϊλδβδίθ σαὺ ἃ. ῃ. νουβύδηαισ 3 ρ'8ΠΖ ἀ48.536106 νγᾶβ ρθη οὐ πολὺ 
ἀπ4 ταϑηηη δίς θη ἀπὰ χαίρδιν οἷ- διαφέρει, βοπάθτῃ : Βοϊάθ βοῃϊθ- 
ποΥβϑ ύβ, ΒΟ] θομῦ (ἃ. ἢ. ἀπνοιϑύδπαϊς  ΠΘῚ 8510} 8δη ΕἼΘάα ρΘρ ἢ 5611’ 
τπὰ ἔδἰ 5) βϑίῃ πᾶ λυπεῖσθαι δπάτοτ-  ἰἰρουιθίθη Ζὰ συ] 6 ῃ ; 16 4 Θ51}8] 
56 β ̓ΠΏΤΩΘΥ ἴῃ σουϑάθῃ Υ ΘΥ ἢ ἃ] πῖ5580 . ἀ6Υ ΤΠ61], ἀθη ἤδη ΘΌΘη Ὀοίγδοἢ- 

ΖᾺ Θ᾽ ΔΠΔ6Υ βύθῃθη (ἀν Βοβίθ μαλι-. ἰθέθ, β0ῆ]θη Ἃ(6Γ υϑυρῃηϊρύθτο, 

στα χαίρειν, ἄθγ Βομ]θομίθβίθ μάλι- 3 8180 50ΠΊΘΠΘη 68 μ6ΐαβ. --- δ᾽ οὖν 
στα λυπεῖσϑαι) ; ἀϊθ5 ἰδῦ ΔΌΘΥ ποθ  ,,,6ἀ6η8}}]18 ΔΌΘΙ, 50Υ16] ΔΙΌΘΙ ἰδύ 

ἀθν ΕΔ]], 4150 7686 Απηδῇπηθ ἔα]5 ἢ. ἢ ρθ 158, ἀδ85 οὖο. 
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ΣΩ. προσιόντων δὲ οἱ δειλοὶ μόνον λυποῦνται 1) καὶ οἱ 
ἀνδρεῖοι: 

ΚΑ.1. ᾿ἀμφότεροι. 
ΣΩ. ἴὯρα ὁμοίως; 
ΚΑ.1. Μᾶλλον ἴσως οἱ δειλοί. 

ΣΩ. “ἀπιόντων δ᾽ οὐ μᾶλλον χαίρουσιν: 
ΚΑ.1. Ἴσως. 

ΣΩ. Οὐκοῦν λυποῦνται μὲν καὶ χαίρουσι καὶ οὗ ἄφρονες 
καὶ οὗ φρόνιμοι καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ ἀνδρξῖοι τταρατελησίως, 

ὡς σὺ φής, μᾶλλον δὲ οἱ δειλοὶ τῶν ἀνδρείων: 
ΚΑ... Φημί. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν οἵ γὲ φρόνιμοι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἀγαϑοί, 
οἱ δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες κακοί: 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Παραπλησίως ἄρα χαίρουσι καὶ λυποῦνται οὗ ἀγαϑοὶ 
καὶ οὐ κακοί: 

ΚΑ... Φημί. 

ΣΩ. ᾿4ρ᾽ οὖν παραπλησίως εἰσὴν ἀγαϑοὶ καὶ κακοὶ οὗ 
ἀγαϑοί τὲ καὶ οἱ κακοί: ἢ καὶ ἔτε μᾶλλον ἀγαϑοὶ καὶ κακοί 
εἶσιν οὗ κακοί; ' 

59. ΚΑ... ᾿Αλλὰ μὰ 40 οὐκ οὐδ᾽ ὅ τε λέγεις. 
ΣΩ. Οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι τοὺς ἀγαϑοὺς ἀγαθῶν φὴς παρουσίᾳ 

δῖναι ἀγαθούς, κακοὺς δὲ κακῶν; τὰ δὲ ἀγαϑὰ εἶναι τὰς 

ἥδονας, κακὰ δὲ τὰς ἀνίας: 

ΚΑ... Ἔγαγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τοῖς χαίρουσι πάρεστι τἀγαϑά, αἱ ἥδοναί, 

δἴσεερ χαίρουσιν; 
ΚΑΑ͂. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀγαθῶν παρόντων ἀγαϑοί εἰσιν οἱ χαίροντες: 
ΚΑ.. Ναί. 

ΣΩ. Τί δέ: τοῖς ἀνειωμένοις οὐ πιάρεστει τὰ κακά, αὐ λῦπαι; 

ΚΑ. Παάρεστιν. ᾿ 
ΣΩ. Κακῶν δέ γε παρουσέᾳ φὴς σὺ εἶναι κακοὺς τοὺς 

κακούς" ἢ οὐκέτι φής; 
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ΚΑ... Ἔχγωγξε. 

ΣΩ. ᾿4ἀγαϑοὶ ἄρα οἱ ἂν χαίρωσι, κακοὶ δὲ οἱ ἂν ἀνιῶνταιε; 
ΚΑ... Πάνυ γε. | 
ΣΩ. Οὗ μέν γε μᾶλλον μᾶλλον, οἵ δ᾽ ἧττον ἧττον, οὗ δὲ 

παραττλησίως τταραπλησίως; 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν φὴς παραπλησίως χαίρξδιν καὶ λυπεῖσϑαε 
τοὺς φρονίμους καὶ τοὺς ἄφρονας καὶ τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς 

ἀνδρείους, ἢ καὶ μᾶλλον ἕτε τοὺς δειλούς: 

ΚΑ.1. Ἔγαγςξ. 

ΣΩ. Συλλόγισαι δὴ κοινῇ μετ᾽ ἐμοῦ, τί ἡμῖν συμβαίνει 
ἔχ τῶν ὡμολογημένων καὶ δὶς γάρ τοι καὶ τρίς φασι καλὸν 
εἶναι τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ ἐπισκοπεῖσθαι. ἀγαϑὸν μὲν 

εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖόν φαμεν. ἦ γάρ; 
ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Κακὸν δὲ τὸν ἄφρονα καὶ δειλόν; 
ΚΑ... Πᾶανυ γε. 
ΣΩ. ᾿4ἀγαϑὸν δὲ αὖ τὸν χαίροντα: 
ΚΑ.1. Ναί. 

ΣΩ. Κακὸν δὲ τὸν ἀνιώμενον: 
ΚΑ.1. ᾿Αναγκη. 

ΣΩ. ᾿Ανιᾶσϑαι δὲ καὶ χαίρειν τὸν ἀγαϑὸν καὶ κακὸν 
ὁμοίως, ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον τὸν κακόν: 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁμοίως ἡηβιητοω κακὸς καὶ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ 

ἢ καὶ μᾶλλον ἀγαϑὸς ὃ κακός; οὐ ταῦτα συμβαίνει καὶ τὰ 

πρότερα ἔχεῖνα, ἐάν τίς ταὐτὰ φῇ ἡδέα τε καὶ ἀγαθὰ εἶναι; 
οὐ ταῦτα ἀνάγκῃ, ὦ Καλλέκλεις; 

499 

54, ΚΑ... Πάλαι τοί σου ἀκροῶμαι, ὦ Σώκρατες, κα- 

6. καὶ δὶς καὶ τρίς. Τ)ῶ5 οτγδὺθ 499. οὐκοῦν ὁμοίως κ. τ. λ. 
καί 5ὑοιρεσπα, ἀὰ8 ζυγοϊίθ 6 τῷ ἀγαϑῷ ἰδῦ τηᾶβοὰ]. ἀπά 88- 
ὙΥ ΔΕ] Ἰαβ56 Πα , 8ΟΡᾺ Ζυγοὶ- Οὐ ΘΥ μᾶπρτρ; γοη ὁμοίως. --- μᾶλλον 
ἀτγϑίπηδ! “, Ῥῃδαθά. 68 6 καὶ δὲ ἀγαϑός «ὶτὰ ΘΓ, Ψ067Ὶ1 6.΄Γ΄ π86ἢ 
καὶ τρὶς πίνειν. ΘΌδπβο ῬΏΠΘΡ. 98} μᾶλλον χαίρει. 
ὅ9 6. Ιερρ΄ 12, 956 6. Ῥ. τὰ πρότερα ἐκεῖγα, 97 ἃ. 
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ϑομολογῶν, ἐνϑυμούμενος ὅτε, κἂν παίζων τίς σοι ἐνδῷ ὅτι- 

οὖν, τούτου ἄσμενος ἔχει ὥσπερ τὰ μειράκια. ὡς δὴ σὺ οἴει 
Ὕ Α νι κι 72) « - 2 , 2 «ς «- Α Α 

ἐμὲ ἢ καὶ ἄλλον δνεινοῦν ἀνϑρώπων οὐχ ἡγεῖσϑαι τὰς μὲν 
βελτίους ἥδονας, τὰς δὲ χείρους. 

ΣΏ. Ἰοὺ ἰού, ὦ Καλλίκλεις, ὡς πανοῦργος εἶ, καί μοι 

ὥστεερ παιδὲ χρῇ, τοτὲ μὲν ταὐτὰ φάσκων οὕτως ἔχειν, τοτὲ 

δὲ ἑτέρως, ἔἐξαπατῶν με. καίτοι οὐκ ᾧμην γε κατ᾽ ἀρχὰς 
« Α τω ἤρα 5 2 ΄ ς « 2). ᾿᾿ Φ 
ὑπὸ σοῦ ἑκόντος ξέναι ξξαπτατηϑήσεσθϑαι, ὡς ὄντος φίλου 

γῦν δὲ ἐψεύσθην, καὶ ὡς ἔοικεν ἀνάγκη μοι κατὰ τὸν παλαιὸν 

λόγον τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν καὶ τοῦτο δέχεσϑαι τὸ διδόμενον 
Α -β 3ὔ . 4 « 3» [4] -- , [2 « , 

παρὰ σοῦ. ἔστι δὲ δή, ὡς ξοικεν, ὃ νῦν λέγεις, ὅτι ἧδοναί 

τινές εἶσιν αἱ μὲν ἀγαθαί, αἱ δὲ κακαί" ἡ γαρ; 
ΚΑ“. Ναί. 

ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν ἀγαϑαὶ μὲν αἱ ὠφέλιμοι, κακαὶ δὲ αἱ βλα- 

βεραί; 

ΚΑ. Πανυὺ γε. β 
ΣΩ. Ὡφέλιμοι δὲ γε αἱ ἀγαϑόν τι ποιοῦσαι, κακαὶ δὲ αἱ 

χακὸν τι; ὴ 

ΚΑ“. Φημί. 

ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν τὰς τοιάσδε λέγεις, οἷον κατὰ τὸ σῶμα ἃς 
« Α 23, 42 2 - 2 , Α Υ « ,’ 9 γ 

γῦ», δὴ ξδλέγομεν ὃν τῷ ἐσϑίδιν καὶ πένξιν ἥδονας; δὲ ἄρα 

ΤΊΘὮΥ σ6] 06. σὺ [6 Π61 πδοκύίθῃ Ἠδ6- 
(ΟΣ κ, ἀ16 ἱπ ἄθη Ὑ ΘΒ] Πρ Θ ἢ 

Ὁ) Πᾶ 510} Κὶ. οὐχύ δτβϑῦύ ἄυσγοὶ ἀϊ6 
Τπ ρυϑοβοιἀσηρ χυβοθθη σαύθη τππὰᾶ 

ΒοΒ]ΘοὨΐοη αθηΐϊββθη Ζὰ Π6] θη βοΐ, 

50 οΥκΙ τύ . ἀδ5 [ἂγ συῦ, ποἀυτοῇ 
Ποῦ ἀἰ6 Τιαδῦ βοηάθσῃ ἀδ5 ἐν 1,610 

ἀηα 56616 ψϑηγῃδῖο Ζυίτ  ρ]Ί ΟΠ 6 θ6- 
ἔὐτάοτυ ψιτὰ. Αὐδρθῃθηα στὸη ἄθῃ 

ΖΡ Θρ Θ ὈΘΠΘΥΙΙΔ 550) ΠῸΓ ἄθηη Υθ1- 

σηΐρϑῃ ἀϊθηθηάθῃ Καὶ ἀπδύθῃ σγϑὶβϑῦ σὲ 
δοἢ νοὴ ΟΟΥ Τταρῦαϊθ ἤ8Δ0, ἀἃ55 

516. Θ'ῇθ ΠῸΓ ἴῃ Μρ]οάϊθ, ἨΒΥ ΟΠ] 5 
πη Μοίτυμη οἰηρ ἢ }}1 6. ΒΟ π 160 ἢ- 

1 σῖβομο ἘΠθύουικ 561, υπα ἀδ55, νγἃ 8 

γΟη ἀΙ 656 Γ νϑυ ]]ύθη ἩΠούουὶκ ρ6]06, 

ἀϊθ οἷπ φϑιηϊβούθα ῬαὈΙοτη ΠΔῸΘ 
πὰ ἄδηθῦ ψϑηϊροῦ βοβαάθ, ποοῖ 

ἔγϑίου Μἅἄμπηρυ ἴἢγ6 ΠῸΓ δῖ 485 Αη- 

σΘΠΘῃπη6. ρου οηύθίθ ὙΠ γΚβϑιηκοὶΐ 

οηὐέα!6. Ὀπίρυ ἄθῃ δίμθῃ, ϑδδίβ- 
τη] ΠΠΘΤῺ ΤΥ ΘΗ ΒΘ ἢ 5 Ὑγ6 155 ὃ. ΚΘΙΏΘη 

Ζὰ ΠΘΏΠΘΗ, ἀοΥ ἀδ5 ὙΟΙΚ ὈΘΗΒΘΥ σ6- 
τηδοηῦ Ὠδύέα. 

499 Ρ. ὡς δὴ σύ. 68 6. 
6. ταὐτὰ κ. τ. λ. γρὶ]. 91 ". 

16 [μοβατ ἰδῦ ρυῦὺ θοσουρ ; 488 

ΟΠ Οἰ ΠΟΙ ΑΠΖΔὮ] ΔΠΘΘΙΘΓ ΒαθαΓ 

Ηδηἀβο τ θη ροθούίθημθ αὖ ἰϑύ 
8 ἢ ἀ΄ 6561 5.6116 (πὶ ουβύθη 6646) 
51Πη]08. 
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τούτων αἱ μὲν ὑγίξιαν ποιοῦσιν ἕν τῷ σώματι ἢ ἰσχὺν ἢ 
ἄλλην τινὰ ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὗται μὲν ἀγαϑαί, αἱ δὲ 

ταναντία τούτων κακαί: 

ΚΑ... Πανὺυ γξ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ λῦπαι ὡσαύτως αἱ μὲν χρησταί ξἴσεν, 

αἱ δὲ πονηραί: 

ΚΑ... Πῶς γὰρ οὔ: 
ΣΩ. Οὐχοῦν τὰς μὲν χρηστὰς καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας καὶ 

αἱρετέον ἐστὶ καὶ πρακτέον: 
ΚΑ... Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τὰς δὲ πονηρὰς οὔ; 

ΚΑ. 4ῆλον δή. 
ΣΩ. Ἕνεκα γάρ που τῶν ἀγαθῶν ἅπαντα ἡμῖν ἔδοξε 

πρακτέον εἶναι, εἰ μνημονεύεις, ἐμοί τὲ καὶ Πώλῳ. ἄρα καὶ 
σρὶ συνδοκεῖ οὕτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων τὸ 
ἀγαθόν, καὶ ἐχείνου ἕνεκεν δεῖν πάντα τάλλα πράττεσϑαε, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔἐχεῖνο τῶν ἄλλων: σύμψηφος ἡμῖν εἰ καὶ σὺ ἐκ 

τρίτων: 

ΚΑ... Ἔχγωγε. 

ΣΩ. Τῶν ἀγαϑῶν ἄρα ἕνεκα δεῖ καὶ τάλλα καὶ τὰ ἡδέα 
“ 2 9 3 2 ἈΝ -“ «ς , πράττειν, ἀλλ᾽ οὐ τἀγαϑὰ τῶν ἡδέων. 

ΚΑ. Πανυ γε. 
ΣΩ. ᾿Αρ᾽ οὖν παντὸς ἀνδρός ἔστιν ἐκλέξασθαι, ποῖα 

ΗῚ Ἂν -- «ς , 3 Ἀ Α ς πὸ ’ "τ “ Ἐν ΞᾺ αγαϑὰ τῶν ἡδέων ξστὶ καὶ ὅποῖα κακὰ, ἢ τεχνικοῦ δεῖ εἰς 

ἕκαστον: 

ΚΑ.4. Τεχνικοῦ. 

55, ΣΩ,. ᾿Αναμνησϑθῶμεν δὴ ὧν αὖ ἐγὼ πρὸς Πῶλον 
καὶ Γοργίαν ἐτύγχανον λέγων. ἔλεγον γάρ, εἰ μνημονξύξις, 
ὅτε δέδν πτταρασκδυαχὶ αἱ μὲν μέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ τοῦτο μόνον 

ὅ00. τεχγνικοῦ δεῖ. γοτι ἀϊΘ 56 1 
ΒΘϑυ πη ηρ' Τὰ 4 ἃ 66 οΥ α6- 
ὈΤΔΌΟΙ Θοϑοηῦ. ΘΓ Ψ8Ή16 
τεχγικός ΔΌΘΥ ννᾶγθ ἀοΥ Ῥἢ1]ο- 
ΒΟΡΗ. --- πρὸς ΠΙ|ῶλον 64 τ ---- 
παρασπεναί, το Υ ΠΙΘββΘ 8516 

ἐπιτηδεύσεις οἄον ἐπιτηδεύματα, 
Ζ. Β. 66". 

Ὀ. μέχρι, ἡδονῆ ΞΞΞ τηῖῦ 61) 
Ζ16]16 ἄο ἡδογή. --- τῶν» περὶ 
τὰς ἧδον. ετρᾶπΖο παρασκενῶν. 
αφϑηϊύ. ρατ . 

ὅ00 
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παρασκευάζουσαι, ἀγνοοῦσαν δὲ τὸ βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον, 
αἱ δὲ γιγνώσκουσαι ὅ τι τὲ ἀγαθὸν καὶ ὅ τι κακόν" καὶ ἐτί- 
ϑην τῶν μὲν περὶ τὰς ἡδονὰς τὴν μαγξειρικὴν ἐμτεειρίαν, ἀλλ᾽ 

οὐ τέχνην, τῶν δὲ περὶ τὸ ἀγαϑὸν τὴν ἑατρικὴν τέχνην. καὶ 
πρὸς φιλίου, ὦ Καλλίκλεις, μήτε αὐτὸς οἴου δεῖν τερὸς ἐμὲ 

σιαίζειν μηδ᾽ ὅ τι ἂν τύχῃς παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου, 
μήτ᾽ αὖ τὰ παρ᾽ ἐμοῦ οὕτως ἀποδέχου ὡς παίζοντος δρᾷς 

γάρ, ὅτε περὲ τούτου εἰσὶν ἡμῖν οὗ λόγοι, οὗ τί ἂν μᾶλλον 

σπουδάσειξ τις καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχων ἄνϑρωπος, ἢ τοῦτο, 

ὅντινα χρὴ τρόπον ζῆν, πότερον ὃπὶ ὃν σὺ παρακαλεῖς ἐμέ, 
τὰ τοῦ ἀνδρὸς δὴ ταῦτα πράττοντα, λέγοντά τὲ ἕν τῷ δήμῳ 
καὶ ῥητορικὴν ἀσχοῦντα καὶ πολιτευόμενον τοῦτον τὸν τρό- 
πον, ὃν ὑμεῖς νῦν ττολιτεύεσθε, ἢ ξπτὶ τόνδε τὸν βίον τὸν ἕν 

φιλοσοφίᾳ, καὶ τί πτοτ᾽ ἐστὲν οὗτος ἐκείνου διαφέρων. ἴσως 
οὖν βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἄρτι ἐγὼ ἐπεχείρησα, διαιρεῖσθαι, 

διελομένους δὲ καὶ ὅὁμολογήσαντας ἀλλήλοις, εὖ ἔστε τούτω 

διττὼ τὼ βίω, σκέψασθαι, τί τὲ διαφέρετον ἀλλήλοιν καὶ 
ὅπότερον βιωτέον αὐτοῖν. ἴσως οὖν οὔτεω οἶσϑα τί λέγω. 

ΚΑΛ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. ᾿4λλ᾿ ἐγώ σοι σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ ὡμολογήκαμεν 

ἐγώ τὲ καὶ σὺ εἶναι μέν τι ἀγαθόν, εἶναι δὲ τι ἡδύ, ἕτερον 
δὲ τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ, ἕχατέρου δὲ αὐτοῖν μελέτην τινὰ 

εἶναι καὶ παρασκευὴν τῆς κτήσεως, τὴν μὲν τοῦ ἡδέος ϑήραν, 
τὴν δὲ τοῦ ἀγαϑοῦ --- αὐτὸ δὲ μοι τοῦτο πρῶτον ἢ σύμφαϑε 

τ π 
ΚΑ. Οὕτω φημί --- 

50, ΣΩ. Ὄὔϑι δή, ἃ καὶ πρὸς τούσδε ἐγὼ ἕλεγον, δέομο- 
λόγησαί μοι, εἶ ἄρα σοι ἔδοξα τότε ἀληϑῆ λέγειν. ἔλεγον δέ 

6. ἢ τοῦτο [ἀϑϑὺ ον ἷἰπ ἅδον | ὈΪ8 7 6. διττῶ πὰῖ Ὑογβίδυ κῃ ρ᾽ 
δηάθση θοΐπι Οομμρδγαύϊν πιῦρ- ᾿ 465 Πυδὶ]5 τούτω. 6Γ ϑ᾽ΠΡΊΪΔΓ 
ἸΙΟΠθη Οοπδίγαοίϊοη θυ δυΐ, 1 ἔστε 50 γνουδηβίθμοπα Καπαϊρε 
--- τὰ τοῦ ἀνδρὸς δὴ ταῦτα. ς πὺτ ἀρογμδυρύ οἷπ ϑυθ)]θοῦ ἃπ. 
γρ]. 84 ο. 85 ἃὁ-ἅ. δή 68 6. --- ἐπειδὴ ὦμολογ. 1)6 1 Νδομβαῦζ 

ἅ. δἰ ἔστι. Ἐτᾶρθ πο ἄδγ , ἰβύ: ἴθι διομολ. 
Ἐχίβύθηζ (νρ]. 1 Ὁ. 6), θβ ηᾷο]ύ 6. ἔλεγον» δέ, θ4 ἀ. 
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που, ὅτε ἣ μὲν ὀψοποιμκὴ οὔ μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι ἀλλ᾽ ἐμ- 

πειρία, ἣ δ᾽ ἐατρική, λέγων ὅτε ἡ μὲν τούτου οὗ ϑεραπεύει 
καὶ τὴν φύσιν ἔσκεττται καὶ τὴν αἰτίαν ὧν πράττει, καὶ λόγον 
ἔχει τούτων ἕκάστου δοῦναι, ἡ ἰατρική ἡ δ᾽ ἕτέρα τῆς 
ἡδονῆς, πρὸς ἣν ἣ ϑεραπεία αὐτῇ ἐστίν ἅπασα, κομιδὴ 
ἀτέχνως ἔπ᾽ αὐτὴν ἔρχεται, οὔτε τι τὴν φύσιν σκεψαμένη 
τῆς ἡδονῆς οὔτε τὴν αἰτίαν, ἀλόγως τὲ παντάπασιν, ὡς ἔττος 
εἰπεῖν οὐδὲν διαρυϑμησαμένη, τριβῇ καὶ ἐμπειρίᾳ μνήμην 
μόνον σωζομένη τοῦ δἰωϑότος γίγνεσθαι, ᾧ δὴ καὶ πορίζεται 

τὰς ἡδονάς. ταῦτ᾽ οὖν πρῶτον σκόττει εἰ δοκεῖ σοι ἱκανῶς 
λέγεσθαι, καὶ εἶναί τίνες καὶ περὶ ψυχὴν τοιαῦται ἄλλαι 

πραγματεξῖαι, αἱ μὲν τεχνικαί, ττρομήϑειάν τίνα ἔχουσαι τοῦ 
βελτίστου περὶ τὴν ψυχήν, αἱ δὲ τούτου μὲν ὀλιγωροῦσαι, 
ἐσκεμμέναι δ᾽ αὖ, ὥσπερ ἐκεῖ, τὴν ἡδονὴν μόνον τῆς ψυχῆς, 
τίνα ἂν αὐτῇ τρόπον γίγνοιτο, ἥτις δὲ ἢ βελτίων ἢ χείρων 
τῶν ἡδονῶν, οὔτε σκοπούμεναι οὔτε μέλον αὐταῖς ἄλλο ἢ 

χαρίζεσθαι μόνον, εἴτε βέλτιον εἴτε χεῖρον. ἐμοὶ μὲν γάρ, 

ὦ Καλλίκλεις, δοκοῦσί τὲ εἶναι, καὶ ἔγωγέ φημι τὸ τοιοῦτον 

κολακείαν εἶναι καὶ περὶ σῶμα καὶ περὶ ψυχὴν καὶ περὶ 
ἄλλο ὅτου ἂν τις τὴν ἡδονὴν ϑεραπεύῃ, ἀσκέπτως ἔχων τοῦ 
ἀμείνονός τὲ καὶ τοῦ χείρονος᾽ σὺ δὲ δὴ πότερον συγκατα- 
τίϑεσαι ἡμῖν περὶ τούτων τὴν αὐτὴν δόξαν ἢ ἀντίφης; 

ΚΑ... Οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ συγχωρῶ, ἵνα σοὶ καὶ περανϑΊ͵ 

ὃ λόγος καὶ Γοργίᾳ τῷδε χαρίσωμαι. 
ΣΩ. Πότερον δὲ τιερὲ μὲν μίαν ψυχὴν ἔστι τοῦτο, ττερὶ 

δὲ δύο καὶ πολλὰς οὐκ ἔστιν: 

ΚΑ4.. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ περὶ δύο καὶ τιερὶ πολλας. 

501. ἡ δ᾽ ἑτέρα τῆς ἡδ., ἀϊ6 
ἂθν ἧδ. δηρεομῦότέ οὐδθὲ 516} δαΐ 
516 θθΖιθῃῦ. 

Ὁ. καὶ εἶναί τινες ΞΞΞ καὶ εἰ 
ἱκανῶς λέγονται (οὔξτ τηϊῦ Β6- 
Ζίθῃαπρ' δ ἀ16 πύθῃ ἔ0]ρθηα8 
Απύνοτί δοκοῦσιν) εἶναί τιγες. --- 
ροπομήϑειαν Θοροηϑαίζ ρϑρθῃ 
ϊ6 πϑομέγαρ 6 μγήμη (γοΙρ]. 

Ῥτγοπιθίμουβ ὑπὰ ΕΡ᾿πιθύ 618.) --- 
ὥσπερ ἐκεῖ, οὶ ἄθπ δυΐ ἄθπῃ 
[610 510} ὈοζΖιθῃθηάθῃ σραγμα- 
τεῖαι. 

6. ὅτου ὉΠ. νοι τὴ» ἡδονήν. 
--- ἵνα σοὶ καὶ περανϑῇ κ. τ. λ. 
»ἀδιαῦ δ Οἢ Ζὰ Επάθ Ἰκομηπηθ ́, 

ποῦ ΒοΖιθμαπρ᾽ δ 97». σοί υπὰ 
ΓοῸργ. αορδηβϑῦζο. 

501 
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ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἀϑρέίαις ἅμα χαρίζεσθαι ἔστε μηδὲ 

σκοπούμενον τὸ βέλτιστον; 
ΚΑ... Οἶμαι ἔγωγδξ. 

57. ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰχεξῖν, αἵτινὲς εἶσιν αἱ ἐπιτηδεύ- 

σεις αἱ τοῦτο ποιοῦσαι: μᾶλλον δέ, εἰ βούλει, ἐμοῦ ἐρωτῶν- 

τος, ἣ μὲν ἄν σοι δοκῇ τούτων εἶναι, φάϑε, ἢ δ᾽ ἂν μή, μὴ 
6 φάϑι. πρῶτον δὲ σκεψώμεϑα τὴν αὐλητικήν. οὐ δοκεῖ σοι 
τοιαύτη τις δῖναι, ὦ Καλλέκλεις, τὴν ἡδονὴν ἡμῶν μόνον 
διώκειν, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν φροντίζειν; 

ΚΑ“. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ αἕ τοιαίδε ἅπασαι, οἷον ἡ κυϑαριστικὴ 
ἥ ἕν τοῖς ἀγῶσιν: ; 

ΚΑ.. Ναί. 

ΣΩ. Τί δέ: ἢ τῶν χορῶν διδασκαλία καὶ ἡ τῶν διϑυράμ- 
βὼν ποίησις οὐ τοιαύτη τίς σοε καταφαίνεται; ἢ ἣγεϊ τε 
φροντίζειν Κινησίαν πὸν Μέλητος, ὅπως ἔρεῖ τὸ τοιοῦτον, 

ὅϑεν ἂν οὗ ἀκούοντες βελτίους γίγνοιντο, ἢ ὅ᾽ τι μέλλει 

χαριξῖσϑαει τῷ ὄχλῳ τῶν ϑεατῶν; 

ΚΑ.1. 4ῆλον δὴ τοῦτό γξ, ὦ Σώκρατες, Κινησίου γε πέρι. 

ΣΩ. Τί δέ: ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἹΜέλης ἢ πρὸς τὸ βέλτιστον 
βλέπων ἔδόκξι σοι κιϑαρῳδεῖν: ἢ ἔκξῖνος μὲν οὐδὲ πρὸς τὸ 
ἥδιστον; ἠνία γὰρ ἄδων τοὺς ϑεατάς. ἀλλὰ δὴ σκόὄπει᾽ οὐχὶ 

4. μηδὲ σκοπ. ρον] 1 ΠΟΥ 
το καὶ μή, ἄὰ ἀ6Υ γοτϑη- 
ϑθῃθπμάβ ϑαὺζ δἰμυπιδύϊνοι Νδύι" 
ἰδέ, θβθθηβο Ζ. Β. ὅορῇ. Ο. Τ. 860 
πη ὕξέοεν θ61 Ἠοτοδοῦ. μή 5ὑθῃύ, 
6811 ἀδ5 Ῥαδχίϊοιρ ΒΟβ Πρ’ 
οἰμθ5 Οδίξζαπρ ΘρΥ 5 156, (ΠΤ ἃ9 
Ἰοϊούοτο μηδὲν ἰδὺ Βοι Δ ο ἢ θ6- 
Ζουρί.) 

6. χορῶν διδασπ. νιτὰ ἀατοἢ 
διϑυρ. ποίησις Ὀοβομγδη]κύ. διὲ- 
δασπ. ὈδΖθιοπηθὺ ποῦ πὰ} α16 
Βιηϊθαηρ; 465 ΟἾἸΟΥΒ, ΒΟΠαΘΙΉ 

ὑπ τα 05, Ζὰμ Καὶ ὑπι5 4685 Π]1ο- 
ΠΥ͂ΒΟ5 ΡΠ ΟΡ πα ἴῃ Αἰῃρθη θ6- 
ΒΟΠΟΘΥΒ ρορῆσθρῦ, ΔΙ Ζὰ 5ΟΚΙ͂. 
Ζεοιύ ἴῃ ἀογ πίαγίαηρ' θορ τη. 
ΚΙηρϑΙᾶ5, ἰὴ ἴθ Αἰπθη ἀδΠ1)8}5 

ΡΟΡυ]ἄΥΟΥ ΔΌΘΙ γοη ΑΤ᾿ϑίορ δ Π68 
818. 56] 5010 ἀπ ἔτοβέϊρ' γο1- 
δροὐύνοϊεσ ΠΡ ΠΥΥ ΔΘ Πα ΟΠ ρου ; 
561ηὴ αίου Μ6]68 σγἂγ Ὁπθοαθα- 
ὑθ 66 Γ. 

502. ϑεατῶν. 80 ψιτά [ἴπὶ νυϑὶ- 
ὑθ 1 5ΙΠΠ6 488 ρ'8 ΖΘ 1 Ποδύθτρ Ὁ - 
ἸΙσαπη, ΖΌΠΟΤΟΙ 16 ΖΒ ΔΊΘΙ, 

ΔΌΘΙΝ 416 ΑἸ μσαηρ. Ποῖ Ὦϊ- Ο ρομπδημί. --- ἀλλὰ σκόπει. 698 6. 
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ἥ τὲ κεϑαρῳδικὴ δοκεῖ σοε πᾶσα καὶ ἡ τῶν διϑυράμβων 
ποΐησις ἡδονῆς χάριν εὑρῆσϑαιε:; 

ΚΑ... Ἔμοιγξε. 

ΣΩ. Τί δὲ δὴ ἡ σεμνὴ αὕτη καὶ ϑαυμαστή, ἣ τῆς τραγῳ- 
δίας ποίησις ἐφ’ ᾧ ἐσπούδακε; πότερόν ἐστιν αὐτῆς τὸ ἔπι- 
χείρημα καὶ ἣ σπουδη, ὡς σοὶ δοκεῖ, χαρίζεσθαι τοῖς ϑεαταῖς 
μόνον, ἢ καὶ διαμάχεσθαι, ἕών τι αὐτοῖς ἡδὺ μὲν ἢ καὶ κεχα- 
ρισμένον, πονηρὸν δέ, ὅπως τοῦτο μὲν μὴ ἐρεῖ, εἶ δέ τι τυγ- 
χάνξε ἀηδὲς καὶ ὠφέλιμον, τοῦτο δὲ καὶ λέξει καὶ ἄσεται, 

ξάν τὲ χαίρωσιν ἔάν τὲ μή: ποτέρως σοι δοκεῖ πιαρξσκευάσϑαι 
ἡ τῶν τραγῳδιῶν ποίησις ; 

ΚΑΑ. 4ἤλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, ὅτι πρὸς τὴν 
ἡδονὴν μᾶλλον ὥρμηται καὶ τὸ χαρίζεσθαι τοῖς ϑεαταῖς. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ τοιοῦτον, ὦ Καλλίκλεις, ἔφαμεν νῦν δὴ 

χολακείαν εἶναι; 

ΚΑ. Πανυ γε. 

ΣΩ. Φέρε δή, εἴ τις πεεριἕλοιτο τῆς τιοεήσξως πάσης τό τὲ 
μέλος καὶ τὸν ῥυϑμὸν καὶ τὸ μέτρον, ἄλλο τι ἢ λόγοι γίγνον- 
ταί τὸ λειπόμενον: β 

ΚΑ ΑΙ. ̓Ανάγκη. 
ΣΩ, Οὐκοῦν πρὸς πολὺν ὄχλον καὶ δῆμον οὗτοι λέγονται 

οἱ λόγοι: 
ΚΑ... Φημί. 

-- 
« 

Ὁ. ἐφ’ ᾧ ἐσπούδακε (ΞΞ ἐπὶ  βοπάθτῃ πὺτϑοχρθεϊν ἰδὲ, πίομῦ 
τούτῳ, 0) ονγϑᾶϑβ ἰδύ βὶ6 δι Θταπά, ᾿ πὶ ἀθι ρ᾽θίομθη Ῥαγύκοὶ Ζὰ 
ἴθ Θομπιββϑηθὶῦ ἄθββθη, ψοσϑαῦ ρϑῦθη. δον μέν, μέν--- δὲ, δὲ 
516 65 δΔηρο]αρὺ Παῦ, 8150 1ἢτθὴ 8, 12, 
Ζ᾽616 πϑοὸὴῦ“ ΜΕΙΡῚ. ΌΤΙ ἢ5 Ν μέλος ἀαθ Ἡ ἶς 0 Πὸ 

ἄρον Ρ]δύομβ Ψογαδπηπηαπρ' Ὁ Ἐ]ομθπὸ, Μοϊοάίθ, ῥυϑμός ἀδ5 

Ῥοοδβίθ ἄθπ Απμδπηρ'. --- ἔαν τι ῬΓΠΟΙ͂Ρ, 65 ἴῃ ἅ16 Τῦπθρ τὑπᾶ 
5. 41}. Ηἴδῖ παῦ ἀΡΤΙΡ 6 η5 δθ0 ἢ}. Ὑγογί Θϑβοὺζ πα τϑρϑ]πιδ 5510 
416 ΑΌΒΙοΙῦ πιϊρουσιτκῦ, 416 θ61- Βουθραηρ' (ἀΌΤοἢ ΑΥβΙα πᾶ ΤῊ6- 
ἄδθῃ ὙΘΙΒΟΒΙΘ ἀθηδγθ ρθη Β6α]π- οἷς οἷς.) Ὀστίηρό; Ζὰπι μέτρον τ τα 

ΕὔΠΡΘΗ 468 Φυγοιύθῃ, ϑβαύζοϑ (δὲ ἀοΥ ΠΠγ 5, ΘΠ ΕΥ̓ 8 Θἰ ΠΟΙ 
δὲ ὠφέλιμον ἀπὰ ἐὰν τὲ χαιθ. θδβυϊπηταΐθη  ΡΙΔο βίο δ Ζὰν ΕΥ- 
ἐᾶν τε μή), ἄρτοι Ἰθἐζίθσθ ΠῚ ΒοΒδίπαηρ; Κοιημηύ. 
ἀϊ6 αερθηβδύζα ποὺ ννθβθῃ! θῇ 

ΡΙαίομβ Θοιρίδ σοῦ Κυδὶσ, 8 
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ἃ ΣΩ. 4ημηγορία ἄρα τίς ἔστιν ἡ ποιητική. 
ΚΑ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ῥητορικὴ δημηγορία ἂν εἴη" ἢ οὐ ῥητορξύειν 
δοκοῦσί σοι οὗ ποιηταὶ ἕν τοῖς ϑεάτροις:; 

ΚΑ... Ἔμοιγε. 

ΣΏ. Νῦν ἄρα ἡμεῖς εὑρήκαμεν ῥητορικήν τίνα πρὸς 

δῆμον τοιοῦτον οἷον παίδων τε ὅμοῦ καὶ ὌΝ καὶ ἂν- 

δρῶν, καὶ δούλων καὶ δλευϑέρων, ἣν οὐ πάνυ ἀγάμεϑα᾽ 

κολακικὴν γὰρ αὐτήν φαμεν εἶγαι. 

ΚΑ4. Πανυ γε. 

ὅ8.(. ΣΩ. Εἶεν τί δὲ ἡ πρὸς τὸν ᾿λϑηναίων δῆμον 
8 ῥητορικὴ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἕν ταῖς ττόλεσε δήμους τοὺς 

τῶν ἐλευϑέρων ἀνδρῶν, τί ποτε ἡμῖν αὕτη ἐστί; πότερόν 
σοι δοκοῦσι πρὸς τὸ βέλτιστον ἀξὲ λέγειν οἱ ῥήτορες, τούτου 

στοχαζόμενοι, ὅττως οἱ πολῖται ὡς βέλτιστοι ἔσονται διὰ τοὺς 
αὐτῶν λόγους, ἢ καὶ οὗτοι πρὸς τὸ χαρίζεσϑαι τοῖς τεολίταις 

ὡρμημένοι, καὶ ἕνεκα τοῦ ἰδίου τοῦ αὑτῶν ὀλιγωροῦντες τοῦ 
χοιγοῦ, ὥσπερ χσαισὶ ἀρανοα ἐνω τοῖς δήμοις, χαρίζεσθαι 

αὐτοῖς πιδξιρώμενοι μόνον, εἰ δέ γε βελτίους ἕ ἔσονται ἢ χείρους 

503 διὰ ταῦτα, οὐδὲν ἘΠ ΠΕΡ: 

ΚΑΛΜ. Οὐχ ἁπλοῦν ἕτε τοῦτο ἔρωτᾷς" εἰσὶ μὲν γὰρ οὗ 
κηδόμενοι τῶν ττολιτῶν λέγουσιν ἃ λέγουσιν, εἰσὲ δὲ καὶ οἵους 

σὺ λέγεις. 

ΣΩ. Ἐξαρκεῖ, εἰ γὰρ καὶ τοῦτό ἔστι διπλοῦν, τὸ μὲν 

ἕτερόν που τούτου κολακεία ἂν εἴη καὶ αἰσχρὰ δημηγορία, 
τὸ δ᾽ ἕτερον καλόν, τὸ παρασχεδυάζειν ὅπως ὡς βέλτισται 

ἔσονται τῶν πολιτῶν αἵ ψυχαί, καὶ διαμάχεσθαι λέγοντα τὰ 

4. ῥητορικὴ δημ. ἀδ 5ῖ6 πρὸς [ διβπδμμηηθνγοῖβο Ζαύτ δ. Τ)85. ἰῇ. 
τὸ ἥδιστον 180. ---- γυγαικοῦν. Τ)8.88 
416 ρϑὈ]αἀθίθη Εὐαῦθη ὑπα 8η- 
ΘΘΒβθπάρῃ {ΠπἰπρΊ]ηρ6. Ζὰ ΒΕ] ίοηβ 
Ζοιῦ Ζυύγιῦ Ζὰ ἄἀθὴ ὑγδρΊΒ ΟΠ ἢ 
ΘΟΠΘΌΒΡΙΘΙΘη Βαύξθη, ρϑῃῦ δ ἢ 
85 [,6ρρ’. 2, 68 ἃ υπὰ ἵ, 817 ς 
ΠοΡγΟΣ, ΘΚΙάγθη [πάθη Οἢ] ΠΣ 

Τηθδύου πλὰ85 οὐνα 90000 Ζυ- 
ΒΟΠΔΌΘΙ ροἴδδϑδῦ δᾶ ῦ6Π, ΘΎΠΙΡ, 
11 9. 

508. δἰ γὰρ καί. εἰ καί ἀστοὶ 
γάρ Βούγθππύ νὙρ]. δέ γ8 48. --- 
τοῦτο, τὸ λέγειν πρὸς τὸν δῆμον. 
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βέλτιστα, εἴτε ἡδίω εἴτε ἀηδέστερα ἔσται τοῖς ἀκούουσιν. 
ἀλλ᾽ οὐ πώποτε σὺ ταύτην εἶδες τὴν δητορικήν᾽ ἢ εἴ τινα 
ἔχεις τῶν ῥητόρων τοιοῦτον εἰπεῖν, τί οὐχὶ καὶ ἐμοὶ αὐτὸν 
ἔφρασας τίς ἔστιν; 

ΚΑ. ᾿Δἀλλὰ μὰ 47 οὐκ ἔχω ἔγωγέ σοι εἰπεῖν τῶν γε νῦν 
ῥητόρων οὐδένα. 

ΣΩ. Τί δὲ; τῶν παλαιῶν ἔχεις τινὰ εἰπεῖν, δι’ ὅντινα 

αἰτίαν ἔχουσιν ᾿4ϑηναῖοι βελτίους γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐχεῖνος 
ἤρξατο δημηγορεῖν, ἔν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ χείρους ὄντες; 
ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶδα τίς ἐστιν οὗτος. 

ΚΑ4.. Τί δαί; Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαϑὸν 
γεγονότα καὶ Κίμωνα καὶ Μιλτιάδην καὶ Περικλέα τουτονὶ 
τὸν νεωστὶ τετελευτηκότα, οὗ καὶ σὺ ἀκήκοας: 

ΣΩ. Εἰ ἔστι γε, ὦ Καλλίκλεις, ἣν πρότερον σὺ ἔλεγες 
ἀρετήν, ἀληθής, τὸ τὰς ἐπιϑυμίας ἀποπιμττλάναι καὶ τὰς 

αὑτοῦ καὶ τὰς τῶν ἄλλων᾽ εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅπερ ἕν τῷ 
ὑστέρῳ λόγῳ ἠναγκάσθημεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν, ὅτε αἱ' μὲν τῶν 
ἐπυϑυμιῶν τιληρούμεναι βελτίω ποιοῦσι τὸν ἄνϑρωπον, ταύ- 
τας μὲν ἀποτελεῖν, αἵ δὲ χείρω, μ᾽ τοῦτο δὲ τέχνη τις 

εἴναι᾽ τοιοῦτον ἄνδρα τούτων τινὰ γεγονέναι ἔχεις εἰχεεῖν; 
ΚΑ... Οὐκ ἔχω ἔγωγε πῶς εἴπω. 
59. ΣΩ. .4λλ ἐὰν ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις" ἴδωμεν δὴ 

οὑτωσὶ ἀτρέμα σκοπούμενοι, εἴ τις τούτων τοιοῦτος γέγονε. 

φέρε γάρ, ὃ ἀγαϑὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον λέγων ἃ ἂν 
λέγῃ ἄλλο τι οὐκ εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ᾽ ἀποβλέττων πρός τι: ὥσπερ 
καὶ οἱ ἄλλοι πάντες δημιουργοὶ βλέποντες τπιρὸς τὸ αὑτῶν 

Α -- 

". αἰτίαν ἔχουσι 5οπϑὺ ,ἀθη [ ἤἥπάοπ Καπη. --- δἰ δὲ μὴ τοῦτο. 
γον δυΐ 5100 Ἰθρθη ΠαΌθη “, 
ΘΓ (σὶθ ΑἸΟΙΡ. 1. 119) Ζὰν νοῦ 
ῃιοαϊα ΘΟ ΜΟΤ θη ,,1π ἄθπῃ Παρ 
βίθῃρθῃ, απμαξουγι. “ 

6. δἰ ἔστι γε. γὲ ὰιμτὺ ἀϊδ 
Ἐδάθ νοιύοσ, ᾿πάθι 65, 416 Βο- 

28 Πυπρ' ἀ6Γ ΕΥ̓δρ'6 γογϑιυββούζϑπηα, 
α16 Βραϊηριηρ" θοἰοηΐ, ππέρυ ἡ γ61- 
ΟΠΘΤ 8]16᾽η ἀϊ6 Βο]ϑμαηρ βύδίύ- 

ΝΟΙΒΑΙΖ: “τοιοῦτον ἔχεις εἰπεῖν. 
-ο- ὅτι αἱ ,“μέν κ. τ. λ. Ζὰ ὅτι 
ΘΓρ᾽ : ἀρετή ἔστι. 

4. τέχνη εἶναι, νγὶθ 8 πῃ ὧμο- 
λογήϑη ὙΟΤΠΘΓΡΊΘΩΡΘ. --- οὑτωσί 
ἀτρέμα »80 ΤΙοοδὺ ἴῃ Βυμθ", 

ΥΡῚ. ΩΣ 176 6 οὕτω πρὸς 

ἡδονήν. Ἠοταῦ. Οἀ. 2, 11,14 56 
ἐφ) 6γ6. 
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ἔργον ἕκαστος οὐκ ξδίχῇ ἐκλεγόμενος προσφέρει ἃ προσφέρεε 
πρὸς τὸ ἔργον τὸ αὑτοῦ, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν εἶδός τι αὐτῷ σχῇ 
τοῦτο ὃ ἐργάζεται. οἷον εἰ βούλει ἰδεῖν τοὺς ζωγράφους, 

τοὺς οἰχοδόμους, τοὺς ναυπηγούς, τοὺς ἄλλους πάντας δη- 

μιουργούς, ὅντινα βούλει αὐτῶν, ὡς εἰς τάξιν τινὰ ἕκαστος 

ἕκαστον τίϑησιν ὃ ἂν τιϑῇ, καὶ ττροσαναγκάζει τὸ ἕτερον τῷ 
ἑτέρῳ πρέπον τὲ ξἴναι καὶ ἁρμόττειν, ἕως ἂν τὸ ἅπαν συστή- 
σηται τεταγμένον τὲ καὶ κδκοσμημένον τρρᾶγμα᾽ καὶ οἵ τὲ 

δὴ ἄλλοι δημιουργοὶ καὶ οὖς νῦν δὴ ἐλέγομεν, ᾿οἱ ττερὶ τὸ 
σῶμα, παιδοτρίβαε τὲ καὶ ἑατροί, κοσμοῦσί που τὸ σῶμα καὶ 
συντάττουσιν. ὁμολογοῦμεν οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν ἢ οὔ: 

ΚΑ... Ἔστω τοῦτο οὕτως. 

ΣΩ. Τάξεως ἄρα καὶ κόσμου τυχοῦσα οἰκία χρηστὴ ἂν 
εἴη, ἀταξίας δὲ μοχϑηρά: 

ΚΑ... φημί. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ πλοῖον ὡσαύτως: 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ τὰ σώματά φαμὲν τὰ ἡμέτερα: 
ΚΑ... Πανυ γξ. 
ΣΩ. Τί δ᾽ ἢ ψυχή; ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται χρηστή, ἡ 

τάξεώς τὲ καὶ κόσμου τινός: 

ΚΑΑ͂. ᾿Ανάγκη ἔκ τῶν πρόσϑεν καὶ τοῦτο συνομολογξῖν. 
ΣΩ. Τί οὖν ὄνομά ἔστιν ἔν τῷ σώματι τῷ ἔκ τῆς ταξξεώς 

τε καὶ τοῦ κόσμου γιγνομένῳ; 
ΚΑ... Ὑγίξδιαν καὶ ἰσχὺν ἴσως λέγξδις. 
ΣΩ. Ἔχγωγε. τί δὲ αὖ τῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐγγιγνομένῳ ἔκ τῆς 

τάξεως καὶ τοῦ κόσμου; πειρῶ εὑρεῖν καὶ εἰπεῖν ὥςττξρ 

δχεῖνο τὸ ὄνομα. 

ΚΑ.4. Τί δὲ οὐκ αὐτὸς λέγεις, ὦ Σώκρατες: 

6) [τὰ αθρθηβαύζθ Ζὰ ἴβπθη θηὐσι 1 ΟΩ6ΓΙ ὄιμει, ὡς Ἀ. τ. λ. ὙῆῦαΒ Πἰη- 
5. βοίῃ ΒΔ 465 ψϑῆγθῃ ϑύδαίε-  ἀοτύ, οἧς --- τύϑησιν 815 Αὐτὰ 

ΤΩΔΠΉΒ. Ζὰ ΠΟΉΠΊΘΗ 

508 6, οἷς εἰς τάξιν. Τιοἰομ 68 ὅ04. γῦν δή. ὅ00 ἃ υὑπά ο, 

ΑπδκοΙαίμοῃ: εἰ βούλει ἰδεῖν, ἴδε ᾿ απύον Εἰιοϊκ ὈοΖιθαηρ' δαΐ 64 Ὁ ἢ, 
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ΣΩ. ᾿4λλ᾽ εἴ σοι ἥδιόν ἔστιν, ἐγὼ ἐρῶ᾽ σὺ δέ, ἂν μὲν σοι 
δοκῶ ἐγὼ καλῶς λέγειν, φάϑε' εἰ δὲ μή, ἔλεγχε καὶ μὴ ἐτεί- 
τρδῖτξ. ἔμοιγε γὰρ δοκεῖ ταῖς μὲν τοῦ σώματος τάξεσιν ὄνομα 

εἶναι ὑγιξινόν, ἐξ οὗ ἔν αὐτῷ ἡ ὑγίδια γίγνεται καὶ ἣ ἄλλη 
ἀρετὴ τοῦ σώματος. ἔστε ταῦτα ἢ οὐκ ἔστιν: 

ΚΑ... Ἔστιν. 
ΣΩ. Ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξεσι καὶ κοσμήσεσι νόμιμόν τὲ 

καὶ νόμος, ὅϑεν καὶ νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι᾽ ταῦτα 
δ᾽ ἐστὶ δικαιοσύνη τὲ καὶ σωφροσύνη. φὴς ἢ οὔ; 

ΚΑ4.. Ἔστω. 

60θ. ΣΩ. Οὐκοῦν πρὸς ταῦτα βλέπων ὅ ῥήτωρ ἐχεῖνος, 
ὃ τεχνικός τὲ καὶ ἀγαϑός, καὶ τοὺς λόγους ττροςοίσει ταῖς 

ψυχαῖς, οὺς ἂν λέγῃ, καὶ τὰς πράξεις ἁπάσας, καὶ δῶρον ξάν 

τι διδῷ, δώσει, καὶ ἐάν τι “ἀφαιρῆται, ἀφαιρήσεται, περὸς 
τοῦτο ἀξὶ τὸν νοῦν ἔχων, ὅπτως ἂν αὐτοῦ τοῖς ττολέίταις δικαιο- 

σύνη μὲν ἔν ταῖς ψυχαῖς γίγνηται, ἀδικία δὲ ἀπαλλάττηται, 

καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ ἐγγίγνηται, κακία δὲ ἀπίη. συγχωρεῖς ἢ οὔ ; 
ΚΑ. Συγχωρῶ. : 

ΣΩ. Τί γὰρ ὄφελος, ὦ Καλλίκλεις, σώματί γε κάμνοντι 

καὶ μοχϑηρῶς διακδιμένῳ σιτία πολλὰ διδόναι καὶ τὰ ἥδιστα 
νι 

504 ο. ἐπίτρεπξ Δ ΌΒοΙυὐ ψῖθ 
17 Ὁ υπὰ Τῇιο. 1, 82, 1 οὐννδξ 
ΖΌ] 556 π, ΠΘΟΠρΡ 6 Ό 6. ---- ὑγιδιγόν. 
θη ΘΙ ΠΖθίηθη ρθογαηρίθη Ζι- 
βίδησθη ἀ65 1[.610685 Κομηπιὺ ἋΘΥ 
Νδηθ ,ρΡ᾽ϑαπά, ὑγιδιγόν"“ Ζιι, 50 

48.858 8150 Ζ. Β. γοῃ ρ'δβϑαπαθη (]16- 
ἀθτπ, ρϑαπάθιῃ ΜδΡΘἢ τ. 8. Ὑ. 
ΘΘΒΡΙΌΘΠΘη οΥάθη Κϑηη. Ααϑ 
ἀΙ6 56 ΘΙ ΠΖΘΙΠ6η ΘΟΒαΠπαθη Ζα- 
βίδπαθη ορϑὴηῦ ἀοὺ (ὑθϑϑιηπύζι- 
βίδπά ἄδθγ Οδβαπαπμοὶὺ (ὑγίεια) 
ΠΟΙΎΟΥ. ΕθΘη50 Κοιητηῦ ἀ6η 6]η- 
ΖΘ] ηθὴ ροταπηοίρη Ζυβύδηαθῃ ἀ6Γ 
56616. ἀθΥ Νϑιηθ ,ΠΟΥΠΊ8)], ψόμι- 
μον" χὰ, 80 ἀ885 Ζ. Β. γοη Π01- 
τη] θὰ ΠΏ ΘΏΚοη, ΕἸ] 6 πη, ὙΥΌ]]Θ ἢ 

ἢ ποτὰ ἢ ἀλλ᾽ ὅτιοῦν, ὃ μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἔσϑ'᾽ ὅτε ττλέον 

δίο ρΘΡτΌΟΠοη γο θη Κ8ΠΠ, 
γΟΓδ5. ΟΥ̓ ΠΟΙΊΊ816 Οἰοϑϑιηηύ- 
Ζυιβύθηα ΠΟΥγΟροἢύ. 1) ΔΌΘΙ 
ΖῈ ΒοΖϑιοηπαηρ' 46 556 ]Ό 6 ὴ 6 1Π 
δἰδύγδούθϑ Βα βίδΠΕΥ γουπᾶπάθῃ 
δύ, ἀἃ8 ἄθπὶ νόμιμον Θηύβριἄοῃο, 
το ὑγίεια ἄοπι ὑγιδιγόν, 580 
συγ ἀδ ΙΓ Ζαπϑολδύ α16 Ὑγϑη- 
ἄπηρ' 6987 --- γίγνονται Βονᾶμ!ῦ 
πα ἀδαάθγο ἢ 16 ἀΘΥ ὑγίεια οηΐ- 
ΒΡΙΘΟΒμΘηάθῃ ΒΟΡΤΠ δικαιοσ. πὰ 
σωφροσ. ϑπρ᾿ ]οἰθθί. ,ΥΕΙ. Ἦθρ. 4, 
444 ο τὰ ὑγιεινὰ ὑγίειαν ἐμποιεῖ 
-ος τὰ δίκαια πράττειν δικαιοσύ- 
γΉ»ὕ ἐμποιεῖ. ὑὐυτίρθπβ τυϊτὰ ΡΊ]αίο 
βίαν γόμος γϑυιη  Β] 10} κόσμος 
οἄοσ κόσμιον ρ᾽'Θβοσίθ ρθη ὨΔΌΘΗ. 
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ἢ τοὐναντίον κατά γε τὸν δίκαιον λόγον καὶ ἔλαττον; ἔστε 
ταῦτα: 

δ0ῦὕζὅ ΚΑ. Ἔστω. 

ΣΩ. Οὐγάρ, οἶμαι, λυσιτελεῖ μετὰ μοχϑηρίας σώματος 
ζῆν ἀνθρώπῳ. ἀνάγκη γὰρ οὕτω καὶ ζῆν μοχϑηρῶς" ἢ οὐχ 
οὕτως; 

ΚΑ.1. Ναί. ι 

ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ τὰς ὀποθιοληδνν ἀποπιμπλάνει, οἷον 
πεινῶντα φαγεῖν ὅσον βούλεται ἢ δεινῶντα πιεῖν, ὑγιαίνοντα 
μὲν ἐῶσιν οὗ ἰατροὶ ὡς τὰ πολλά, κάμνοντα δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν 
οὐδέττοτ᾽ ἐῶσιν ἐμττίπλασϑαι ὧν ἐπιϑυμεῖ; συγχωρεῖς τοῦτό 
γε καὶ σύ; 

ΚΑ... Ἔγωγξ. 

Ὀ ΣΩ. Περὶ δὲ ψυχήν, ὦ ἄριστε, οὐχ ὃ αὐτὸς τρόπος; ἕως 

μὲν ἂν ττονηρὰ ἢ), ἀνόητός τὲ οὖσα καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄδικος 

καὶ ἀνόσιος, εἴργειν αὐτὴν δεῖ τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ μὴ ἔπι- 
τρέπειν ἄλλ᾽ ἄττα ποιεῖν ἢ ἀφ᾽ ὧν βελτίων ἔσται᾽ φὴς ἢ οὔ: 
ΚΑ. Φημί. 
ΣΩ. Οὕτω γάρ που αὐτῇ ἄμεινον τῇ ψυχῆ: 
ΚΑ... Πανυ γξ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ εἴργειν ἐστὶν ἀφ᾽ ὧν ἐπιϑυμεῖ κολάζειν: 

ΚΑ. Ναί. 

ΣΩ. Τὸ κολάζεσϑαι ἃ τὰν τῇ ψυχῇ ἐλθρννν ἐστίν ἢ ἣ ἄκο- 
λασία, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ ῴου. 

ς. ΚΑ.. Οὐκ οἶδ᾽ ἅττα λέγεις, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἄλλον 

τινὰ δρώτα. 

ΣΩ. Οὗτος ἀνὴρ οὐχ ὑπομένει ὠφελούμενος καὶ αὐτὸς 

τοῦτο πάσχων περὲ οὗ ὃ λόγος ἐστί, κολαζόμενος. 
ΚΑ... Οὐδέ γέ μοι μέλει οὐδὲν ὧν σὺ λέγεις, καὶ ταῦτά 

σοι Γοργίου χάριν τ τετμη Ἴν 

6. τοὐναντίον Δάν ΘΙ]. Ι χίθῃὺ βοῇ πίοῃῦ 80 5681 διυΐ ἀϊδ 
ἔλαττον, ποι] οι ἢ ὀλίγα καὶ 1 Ζυομῦὺ 468 θη ΚθηΒ 818 46 66- 
ἀηδῆ διδόναι. ΒΩ ΠΌΠρ', --- οὐδὲ γ8. ,,10}. νγ6 188 

505 Ὁ. γῦν δή. 91 ὁ. πἰομῦ, τνῶβ ἀὰ τηθἰηϑῦ, ὑπὰ ψ1}} 
ς, πάσχων ---κολαζόμεγος Ὀ6- 65. δῦσι ρᾺ πίομὺ υγίββθη“. --- 
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ΣΩ. Εἰξν" τί οὖν δὴ ττονήσομεν; μεταξὺ τὸν λόγον κατα- 
λύ ομὲγν: 

ΚΑ... Αὐτὸς γνώσει. 

ΣΩ. .4λλ οὐδὲ τοὺς μύϑους φασὶ μεταξὺ ϑέμις εἶναι 
καταλείπειν, ἀλλ᾽ ἐπιϑέντας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἄνευ κεφαλῆς 

, 2 ’ Ῥ ΄ , - περίέῃ. αττόκρόναι οὖν καὶ τὰ λοιπά, ἵνα ἡμῖν ὃ λόγος κεφα- 
λὴν λάβη. 

61. ΚΑ... Ὡς βίαιος εἶ, ὦ Σώκρατες. δὰν δὲ ἐμοὲ 
πείϑῃ, ξάσεις χαίρειν τοῦτον τὸν λόγον, ἢ καὶ ἄλλῳ τῳ δια- 
λέξει. 

ΣΩ. Τίς οὖν ἄλλος ἐϑέλει; μὴ γάρ τοι ἀτελῆ γ8 τὸν λόγον 
καταλίκτωμεν. 

ΚΑ... Αὐτὸς δὲ οὐκ ἂν δύναιο διελθεῖν τὸν λόγον, ἢ 
λέγων κατὰ σαυτὸν ἢ ἀποκρινόμενος σαυτῷ: 

ΣΩ. Ἵνα μοι τὸ τοῦ Ἐπιχάρμου γένηται, ἃ πρὸ τοῦ δύο 

ϑέμις ἴῃ ἀἰθβοὺ ΕΌΤΠΙΘ] ἰπᾶ6- 
ΟΠ η806].. 85 δρυιοηνονῦ γοτ- 
ἀδηκύ 56 1η6 Β᾽ ηὐβίβῃιπηρ", 16 8118 
Ἡορ». Ὁ, 02. Τη. 69. Ῥ1μ]. 66 ἃ. 
Ῥῃδράγν, 264 6. ῬοΙ]Ι. 21 Ὁ Ποῖ- 
γΟΥΖΌΡΘΉΘΗ ΒΟ Πού, θη ΟΥΙΘΟΉ. 
ΘΟΠΟΠ ΘΙ β51ηΠη, α61 8165 [0π- 
γο]]οπαρθίθ, βϑ]θϑὺ τὶ ΠΠπροάσι- 

ἐθπάθῃ, ΖΌΜΙΟΘΥ 81. 

ἃ) ΗΙΟΥ σἱἰτὰ Ιζ. 50 υδυαγ] 55] 10}, 
ἀδ55 Οὐ ψϑιύουθ Απὐύμογύθηῃ υϑῦνθ]- 

σοχῦ, ἈπΠ4 ὑ}.6115 ΔᾺ5 ἀΙϊΘβθη αταηαθ, 

ὑμ6 115 ἀτὰ ἅδῃ {θυ ΠΟ Κ σὰ δου θίοἢ- 

ὑθῦη., Υϑδββϑαχηϊγὺ ὃ. ἀἃ5 γσοῃ 495 δὴ 
Ἑγοσγύοσίθ σηἱῦ ἄθιη ΕἸΠΘΘΥΡΘΌΠΙΒ5, 

ἀδδβ αἴθ ὈΘΘΟΠΘη6 6616 σαὺ ἰδ, 

815 σὰ ῥ ΔΌΘΥ δ Οἢ σΘυθομῦ, [ΓΟΙΏΓῚ, 
ΤηΔ ἢ δῦ πα βοιηϊὺ ο] ΟΚΊ1Οἢ ἀπ 

56]10;, ἀ16 ἀπρθοσάηθίθ πη βθῇρ,. 

δ0 ἀ. μὴ γάρ. ΘΓΡ᾽. »Εϊμον 
ΤᾺ 88 0] ΌΠ]θη, ἄβθῃῃ. τος 
κατὰ σαυτόν. γΕ]. Τῆς. 1, 9, 1. 
ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτούς. 
ΘΌ6η80 9ῶ, 18. 4,65 υπὰ ἀ885 πϑυ- 

ἢρ' γοικοπηπιθπάθ κατὰ μόνας. 
ΙΘ568 ΑὈΒΟΠαΘΙΈΏΡ' Ὀ6ΖΘΙΟΗ- 
ποπάς κατὰ νἱτγὰ ὙγΘΙ ὑθσΒ ΖΗ 
ἀϊδυσι θυ νη. 

6. ἘΡΙομδτηοβ, Ζὰ Κορ 40 
νγ. ΟἸτ. ρθθοτθη, κατ ἔτ ἢ 6 πδο ἢ 
5ΙΘΙΠ6η, ὑπα αχα6 ΠΙΘΙ ἀΟΥ Ὀ6- 

τἰϊ πη οί Καὶ οαη δα! Πα Πέου, 468- 

560 ὈΙΓΔΙΏΘΙ 8]] 0 ΘΙΏΘ1η Τ]6Π86ἢ- 
᾿ΠΙ6 6 ἀπᾶ ΡἢΠ]ΟΒΟΡΒΙβΟἢ 6 Τοπαθη- 
Ζ6ῃ πούύθιι. Π 6.  οῖ8 Ἰδαυύοίθ: 
ἃ πρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον, 
εἷς ἐγὼν ἀποχρέω (τοπ Εἰπθπὶ 
ΟΠ ΘΌΒΡΙ16] ΘΓ, ἀθὺ δ 1η Ἐπάθ ΖΥΤΘΙὶ 
ΒΟΠ]Θη Ζὰ βρίϑ]θῃ με ). ἃ γένωμαι 
Δὺμδπρὶρ γὸμ ἱγὰ, οὐ Κ]ᾶτθπαεβ 
Αϑυπαθίοηῃ. Ῥδββθηάθυ ουάθῃ 
416 ῆῦοτία 8415 Εταρθ ροίδϑβο: 
»ΠΙΟἢῦ ΦΕΥ͂, ὑΠὶ ἴῃ α16 ΒΟΠ]1ΠῚΠῚ6 

ἃρ86 Ζὰ ΚΟΠΊΠΊΘΗ, 416 ΕΒΡΙΘἢ. 
ΒΟ] ἀογὺ ς 516 ὈΠ]Ὰ46η δ᾽ βαδ πη 
ΘΙΠΘἢ, ΨΌΠΠ 8ΌΟΘΝ πϊομῦ 567 

ΘΙ Β0110}} ρ Ιηθι θη, ΕΠ ΤΌΤΕ ΔΘΤ 
Βοϑομοι θη οι, 416 ποῦ 50 ΟἢΠ6 
ὙΥΘΙύΘΤΘΒ, ὁμη6 11 ΒΘάθηΚρϑη Ζὰ 
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ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ὧν ἱκανὸς γένωμαι; ἀτὰρ κινδυνεύει ἀναγ- 

καιότατον εἶναι οὕτως. δὲ μέντοι πτονήσομεν, οἶμαι ἔγωγε 
χρῆναι ττάντας ἡμᾶς φιλονείκως ἔχειν τιρὸς τὸ εἰδέναι τὸ 
ἀληϑὲς τί ἔστι τιερὶ ὧν λέγομεν καὶ τί ιἱνεῦδος κοινὸν γὰρ 

ἀγαϑὸν ἅττασι φανερὸν γενέσθαι αὐτό. δίειμι μὲν οὖν τῷ 
λόγῳ ἐγὼ ὡς ἄν μοι δοκῇ ἔχειν" ἐὰν δέ τῳ ὑμῶν μὴ τὰ ὄντα 

δοκῶ ὁμολογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ ἐλέγχειν. 

οὐδὲ γάρ τοῦ ἔγωγε εἰδὼς λέγω ἃ λέγω, ἀλλὰ ζητῶ κοινῇ μεϑ' 
ὑμῶν, ὥστε, ἄν τι φαίνηται λέγων ὃ ἀμφισβητῶν ἐμοί, ἐγὼ 
γιρῶτος συγχωρήσομαι. λέγω μέντοι ταῦτα, εἰ δοκεῖ χρῆναι 

διαπερανϑῆναι τὸν λόγον᾽ εἰ δὲ μὴ βούλεσθε, ξῶμεν δὴ 
χαίρειν καὶ ἀπίωμεν. 

ΓΟΡ. ᾿4λλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, χρῆναί ττω 

ἀπιέναι, ἀλλὰ διεξελθεῖν σὲ τὸν λόγον᾽ φαίνεται δέ μοι καὶ 

τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ αὐτὸς ἀκοῦσαί 
σου αὐτοῦ διωόντος τὰ ἐπίλοιπα. 

ΣΩ. ᾿4ἀλλὰ μὲν δή, ὦ Γοργία, καὶ αὐτὸς ἡδέως μὲν ἂν Καλ- 
λικλεῖ τούτῳ ὅτι διελεγόμην, ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ ᾿Αμφίονος 
ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήϑου᾽ ἐπειδὴ δὲ σύ, ὦ Καλ- 
λίκλεις, οὐκ ἐϑέλεις συνδιατεερᾶναι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οὖν ἐμοῦ 

γε ἀκούων δπιλαμβάνου, ξάν τί σοι δοκῶ μὴ καλῶς λέγειν. 

καί μὲ ξδὰν ἐξελέγχης, οὐκ ἀχϑεσθήσομαί σοι ὥσπερ σὺ 

ἐμοί, ἀλλὰ μέγιστος δὐξργέτης τεταρ᾽ ἐμοὶ ἀναγεγράψει. 
ΚΑ4.1. “έγε, ὦ ᾽γαϑέ, αὐτὸς καὶ ττέραινξ. 

035, ΣΩ. Ἄχουε δὴ ὃξξ ἀρχῆς ἔμοῦ ἀναλαβόντος τὸν 

λόγον. 4ρα τὸ ἥδὺ καὶ τὸ ἀγαϑὸν τὸ αὐτό ἐστιν; Οὐ ταὐτόν, 

δΌΒΒΘΥΠ, δὰ ἄθη Ὑ ΟΥΒΟ ἢ] ρ' 61Π- 
σθμθα κᾶπη. Εγϑὺ πη ἀτὰρ κιγ- 
δυν. κι τ. Δ. χὶτὰ αἴ 6565 ΒΘ θηϊζθη 
θοβοϑιρῦ, Αὐοὴ ννὔγα6 τηϑη βοηϑῦ 
Θῃοὺ κιγδυγεύξι γάρ οΥγατύθη. 

506 ». ἀλλὰ μὲν δή 5. 92 6. 
-- ἀπέδωκα. ΤΕΥ ΤΟρΡΊ ΘΓ μ46 ϑδὺΖ 
οὐβύσθοκῦ βδθῖπθ ὙΥΚαηρ 0 ἢ 
δ ἀθη ΔΌΠδηρΊρΘη, Ἃ6᾽ πη 
8 5861η61) Πυρούπμοί, ΟΠΔΓΔΙκ(ου 

{Π61] ΠΙπηπιύ, νρ]. 86 4. Κ41111168- 
Ζοίμοβ Βοργϑϑθηίαπῦ 461 Ρο]]]- 
ΒΟΠ6η, ϑδοκγαύθβθ- ΑἸΏΡ ΒΟ ΑΘΥ 
ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡ ἢ ΊΒομοη Τηδύρ κοι. -- 
ἐξελέγχῃς Ρτᾶ8. 16 ὙΥ Θά ΘΙ ΒΟ] Πρ’ 
ῬοΖθισμποηα, θη βΡυΘο θη ἀ6Πὶ 
ἐπιλαμβαάνονυ. 

6. ἀναγεγράψει να ἱπ ἄθη 
ὁ 8 ὉΠ] θη Αούθη πϑιηθη ] 10 ῃ 
αν ἄγρα δὐδαύθιη ΠΥ ΟὐΘΓ 
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ὡς ἐγὼ καὶ Καλλικλῆς ὡμολογήσαμεν. Πότερον δὲ τὸ ἡδὺ 

ἕνεκα τοῦ ἀγαϑοῦ πρακτέον, ἢ τὸ ἀγαθὸν ἕνξκα τοῦ ἧδέος; 
Τὸ ἡδὺ ἕνεχα τοῦ ἀγαϑοῦ. Ἡδὺ δέ ἔστι τοῦτο, οὔ πταρα- 

γενομένου ἡδόμεϑα, ἀγαϑὸν δέ, οὗ παρόντος ἀγαϑοί ἐσμεν: 

Πάνυ γε. ᾿Αλλὰ μὴν ἀγαϑοί γέ ἔσμεν καὶ ἡμεῖς καὶ τἄλλα 

πάντα, ὅσα ἀγαθά ἔστιν, ἀρδτῆς τινὸς τταραγενομένης; 
Ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, ὦ Καλλίκλεις. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ 
ἥ γε ἀρετὴ ἑκάστου, καὶ σκεύους καὶ σώματος καὶ ψυχῆς αὖ 

καὶ ζώου παντός, οὐ τῷ εἰκῇ κάλλιστα παραγίγνεται, ἀλλὰ 

τάξει καὶ ὀρϑότητι καὶ τέχνῃ, ἥτις ἐκάστῳ ἀποδέδοται αὐτῶν᾽ 
ἄρα ἔστι ταῦτα; Ἐγὼ μὲν γάρ φημι. Τάξει ἄρα τεταγμένον 
καὶ κεκοσμημένον ξστὲν ἣ ἀρετὴ ἑκάστου; Φαίην ἂν ἔγωγξ. 
Κόσμος τις ἄρα ἐγγενόμενος ὃν ἕκάστῳ ὃ ἑκάστου οἰκεῖος 
ἀγαϑὸν παρέχει ἕκαστον τῶν ὄντων; Ἔμοιγε δοκεῖ. Καὶ 
ψυχὴ ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων τῆς ἀκοσμήτου: 
ἀνάγκη. ᾿Αλλὰ μὴν ἥ γὲ κόσμον ἔχουσα κοσμία; Πῶς γὰρ 
οὐ μέλλει; Ἢ δέ γε κοσμία σώφρων; Πολλὴ ἀνάγκη. Ἢ ἄρα 

σώφρων ψυχὴ ἀγαϑή. ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλα 
φάναι, ὦ φίλε Καλλίκλεις᾽ σὺ δ᾽ εἰ ἔχεις, δίδασκε. 

ΚΑ... “1ἐγ᾽, ὦ ᾽γαϑέ. 

ΣΩ. “έγω δὴ ὅτι, εἰ ἣ σώφρων ἀγαϑή ἔστιν, ἢ τοὐναντίον 
τῇ σώφρονι πτεπονϑυῖα κακή ἔστιν ἣν δὲ αὕτη ἣ ἄφρων τε 
καὶ ἀκόλαστος. Πάνυ γε. Καὶ μὴν ὅ γε σώφρων τὰ ττρος- 
ἤπῶα πράττοι ἂν καὶ πϑρὶ ϑεοὺς καὶ περὶ ἀνϑρώπους" 

οὐ Ὧν ἂν ἀπ πονὉ τὰ μὴ προσήκοντα σιράττων. Αναγκῆ 
ταῦτ᾽ εἶναι οὕτως. Καὶ μὴν περὶ μὲν ἀνθρώπους τὰ προς- 
ἤχοντα πράττων δίκαι᾽ ἂν πράττοι, περὶ δὲ ϑεοὺς ὅσια" 

Εὐγβύθῃ. -- παραγενομόνου ἀπὰ | ὑγοπηθπά. γρ]. γέ ὅ0 ἁ. --- τῷ 
παρόντος ἰΔοπ ίβοι (61. ἀδ5 50- εἰκῇ. ὌΘΙ ΑΤΌΪΚ6Ι οι ῬΒ16Ό. 
ΟΊ] ΘΙ οἢ. ἔο]ρσθπάθ ἀρετῆς παραγε- ᾿ 28 ἃ. Τίμι. 84 ο. 

γομέόνης). 507. καὶ μήν--- ἀλλὰ μήν 6 ἃ, 
4. ἀλλὰ μήν ποιθ8 Βορθηβᾶϊζο ἀο0}} πιϊῥ 80] ΘΠ ΘΓΘΠῚ ἄθρθη- 

10 ἢ ϑη Κη Πρ θπά. --- ψυχῆς αὖ β8ΖΘ. ῬΡΘη50 11 ̓ οΙβθπάθῃ καὶ 
καὶ ζώον. αὖ π᾿ ἀεν᾽ Αὐΐχϑμ!πηρ ,) μὲν δή --- ἀλλὰ μὲν δή. 
ἀὰ5 Βοβθοὶύθ γσοῖὶ προ ϑθο]ύθῃ 

507 
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τὸν δὲ τὰ δίκαια καὶ ὅσια πράττοντα ἀνάγκη δίκαιον καὶ 
Ἔσιι ταῦτα. Καὶ μὲν δὴ καὶ ἀνδρεῖόν γε 

ἀνάγκη οὐ γὰρ δὴ σώφρονος ἀνδρός ἔστιν οὔτε διώκειν οὔτε 
φεύγειν ἃ μὴ τεροσήκει, ἀλλ᾽ ἃ δεῖ καὶ πράγματα καὶ ἂν- 

ϑρώπους καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας φεύγειν καὶ διώκειν, καὶ ὕπο- 

ὅσιον δἴναι. 

ὁ μένοντα καρτερεῖν ὅπου δεῖ᾽ ὥστε πολλὴ ἀνάγκη, ὦ Καλ- 

λίκλεις, τὸν σώφρονα, ὥσπερ διήλθομεν, δίκαιον ὄντα καὶ 
2 - Α Ὁ; 2 , Ρ ΝΣ ΄ ν ΑΝ 
ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον ἀγαθὸν ἄνδρα εἰναι τελέως, τὸν δὲ ἀγα- 

ϑὸν εὖ τὲ καὶ καλῶς τιράττειν ἃ ἂν πράττῃ, τὸν δ᾽ εὖ πράτ- 
τοντα μακάριόν τὲ καὶ εὐδαίμονα εἶναι, τὸν δὲ πονηρὸν καὶ 
κακῶς πράττοντα ἄϑλιον᾽ οὗτος δ᾽ ἂν εἴη ὅ ἐναντίως ἔχων 
τῷ σώφρονι, ὃ ἀκόλαστος, ὃν σὺ ἔττήνεις. 

609, 
ἀληϑῆ εἶναι" εἶ δὲ ἐστιν ἀληϑῆ, τὸν βουλόμενον, ὡς ἔοικεν, 

᾿γὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω τίϑεμαι καί φημι ταῦτα 

ἃ εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην μὲν διωκτέον καὶ ἀσκητέον, 
ἀκολασίαν δὲ φευκτέον ὡς ἔχδι ποδῶν ἕκαστος ἡμῶν, καὶ 
παρασκξυαστέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσθαι τοῦ κολαζεσϑαι, 
ΣΝ Ἁ - 5} 3 Α ΡΟΣ - 2 , Ἂ5»ᾷΨᾷῳ0)0(322 ’ ὟΑ 

δαὰν δὲ δεηϑῇ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος τις τῶν οἰκείων, ἢ ἐδιώτης ἢ 
΄ »Ὶ , , Ν . Ξ᾿ , 2 , 

πόλεις, δηπυϑετέον δίκην καὶ κολαστέον, δἰ μέλλει δυδαίμων 

εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοκδῖ ὃ σχοπὸς εἶναι, τερὸς ὃν βλέποντα 
δεῖ ζῆν, καὶ πάντα εἰς τοῦτο καὶ τὰ αὑτοῦ συντείνοντα καὶ 
τὰ τῆς πόλεως, ὅπως δικαιοσύνη τταρέσται καὶ σωφροσύνη 

ε τῷ μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσθαι, οὕτω πράττειν, οὐκ ἐπιϑυμέας 

ξδῶντα ἀκολάστους ξίναι καὶ ταύτας ἐπιχειροῦντα πληροῦν, 

". οὔτε διωκ. οὔτε φευγ. ἃ μὴ 
προς. ϑόνϑο!! ἀδ5 Ε]ΙΘΠ ΘΠ ΥΟΥ͂ 
γουθούθμου. [μκιϑὺ 815 485 Νιοῃί- 
ΠΙΘΠΘ ἢ γοῦ (61 ]58 116} ΒΟΠΠ]61- 
ΖΘη οὐ οταογ ΥΥ1]Θηϑϑύᾶτκο, 4180 

6) Ταγϑὰβ [Ὁ] ρθη ΘΌ θη 1616 ἴτὰ (6- 
ΒΡΓὅΟἢ τηϊῦ ῬΟ]ῸΒ σθυοηηθη6 ΟΥ̓ ΔΥ- 
Ἠριΐθῃ, ατυπηάπδδίζοα, 416 ἀθτοῃ 616 

θ8 26 ΡΏΥΒΙΒΟΠΘ Ψ160 ΤΟΥ] ΒΟΠΘΥΝ 6] 

Ταρίογ κοι. 
6. δὖ (κακῶς) πράττειν ᾿ἰδὺ ἴῃ 

ΒΘΙΠΟΥ ΖΌΡΊΘΙΟΙ ὑγδηβιύγθη ἀπὰ 
Ἰηὐγϑηδβιύ. Βοαθαύαηρ' πη οΥβϑίΖ- 
ῬᾶΤ. 16 Πορροϑὶ θυ ρκοιῦ 468 
ΑἸΒαΤΟΙ5. ΒΠΠῸ ἀθπὶ δόκτ. ἄθη 
Βοννοὶβ (δα  οἰπθ πιοῃὺ ρ8η2Ζ 1ο- 
ΘΊβοἢ. οοτγθοίθ ὟΥ 6156) δ κύγζρῃ. 

ΒΙ Πα ΤΟ ΒρΘ θη ὑπα 485 Π.ΘΌΘη ΑΘΓ 
ΕἸΠΖο]ηθη ψι0 ἄον ὐδαύθηῃ ὈΘΠΘΥΓ- 

ΒΟΏΘΠ. 

507 ἃ. ἐπιϑετ. δίκην φ] δἰ οἢ- 
[8118 δ τὸν βουλομ. σὰ ὈεζΖίε- 
ἤθη. Π6γ ίιν 8 ]ὺ, ἀδιηῦ 50- 

ΜῈ] αὐτῷ 415 ἄλλοις γογβίδη- 
ἄθηῃ ψοάθῃ Κ8πηη. 
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ἀνήνυτον κακόν, ληστοῦ βίον ζῶντα. οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀν- 
ϑρώπῳ προσφιλὴς ἂν δἴη ὃ τοιοῦτος οὔτε ϑεῷ᾽ κοινωνεῖν 
γὰρ ἀδύνατος" ὅτῳ δὲ μὴ ἔνε κοινωνία, φιλία οὐκ ἂν εἴη. 
φασὲ δ᾽ οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ 

ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν 

καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα, καὶ τὸ ὅλον 
τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, ὦ ἑταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν 

οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δὲ μοι δοκεῖς οὐ προσέχειν τὸν νοῦν 

τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ὥν, ἀλλὰ λέληϑέ σε ὅτε ἣ ἰσότης 

ἢ γεωμετρικὴ καὶ ἕν ϑεοῖς καὶ ἕν ἀνϑρώποις μέγα δύναται" 
σὺ δὲ πλεονεξίαν οἵξει δεῖν ἀσκεῖν᾽ γεωμετρίας γὰρ ἄμε- 
λεῖς. εἶδν. ἢ ξξελεγκτέος δὴ οὗτος ὃ λόγος ἡμῖν ἔστιν, ὡς 

οὐ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης κτήσει εὐδαίμονες οὗ εὑ- 

δαίμονες, κακίας δὲ ἄϑλιοι οἱ ἄϑλιοει, ἢ εἰ οὗτος ἀληθής ἔστι, 

σχδττέον τί τὰ συμβαίνοντα. τὰ πρόσϑεν ἐκεῖνα, ὦ Καλ- 
λίκλεις, συμβαίνει πάντα, ἔφ᾽ οἷς σύ με ἤρου, εἰ σπουδάζων 

λέγοιμι, λέγοντα ὅτε κατηγορητέον εἴη καὶ αὑτοῦ καὶ υἱέος 

6. ἄγην. κακόν Ῥμιδρά 84. λῃ- 582 οἰηροίγοίθμ ἰβύ. --- ἀμελεῖς, 
στοῦ β. Μετρ] ΘΙ οΒαπρβραπκύ: 416 ᾿ πίομὺ οὐννῷ {ΠπΠ|κο πη 185, ΒΟΠά θη 
φον δ! μδνιρα {Πρ τ θομ  ρκοιῦ ᾿ οἰπθ φἴθυγιβδθ ΘΓ Πρ ΟΠ ΖΆΠρ᾽ 
ἀπά ποιβδυ !οη]κ οἱί. ---- φασὶν  ἀοτ Θδοπιοίσθ ΒΘ Ζθιομποηα. ΑΘ 
οἱ σοφοί ἀϊθΘ Ῥγυπαροτᾶθυ. ὑπ ᾿ Ῥτοίαροτββ (σού. 918 6) βομῃ]ᾶρϑ 
ΠδΙ] ΘΠ ΠΟ ἀ67 510 8 5186 8π- ἷἰπὶ ἀδρϑηβδίζ ρὍρϑη 16 Δ Πά ΘΓ 
ΒΟἢ]Π]θϑθοπᾶθ ἘΠΠΡΘΟΟΚΙΘ5, Ἃ6ΥΓ ᾿ Βορῃίϊίδβίθῃ ἀ16 θοιηθίσθ πὰ 8η- 
ΠΘΌΘη ἄθη 4 αταπαβίοϊοη, ἀ16 ἴῃ  αἀογΘ. ΖῈΥ 8]]ρΘηθπθὴ ΒΙΙἀ Πρ’ 
ΤΟΥ ὈΤΒΡΙΪΠΡΊΙΟΠΘη ΜΙΒΟΠμαπρ ᾿ ρσοΙσῃἢπϑέίθῃ ΒΒ ηβομ ὕθη 815 
ἄθη σφαῖρος ὈΠάΘοίρπ, συγοὶ τὸ ποῦ ππηύθ!] θα ἀἄθπὶ ὈΓδΪτύϊ- 
Κτᾶϊιθ, φιλία ὑπᾶ γεῖκος, δη- β6ῃθη [6 θ0η ἀϊθποπᾶ πἰοῃὺ θ6- 
ΠΘἢ ΠῚ, ἀυγοἢ 6] 66 416 ὟΥ 6]0- 3 βοπάουβ Ποὺ 8ηῃ. 

ὈΙ]άπρ᾽ γΟΥ 516} ρίθηρ,. ". τί τὰ συμβ. Τ)λον 5ϊπρ'. ἔγαρὲ 
508. ἡ ἰσότης ἡ γεῶμ. Ὀϊθ ᾿ ποι ἄθπι Θ᾽ ϑδιηπιγοϑα] δῦ. --- 

τηδίμϑιι. Ο]θἰ μι μοῖρ, πϑοὸ 6 1- ἀληϑῆ ἄρα ἦν. Ῥδ5 Πηρογβεοοὐ 
ΟἾΘΙ θάου ἀδ8 ἴῃπὶ ρ τοπάθ τὶ ἄρα ὈδΖοιοῃποὺ ἀϊθ ἴδον Επὶ- 
οὐ δ]ύ, 4130 ἀ16 ρ'θοπῃηθύγβοῃη 6 ἢ Ὁ ΠΟΙΘ5. Πϑοἢίσγἄρ]! 0} ΘΟ ΟΠ ΠΘΠ6 
{Ππὐουβοῃθ 46 γῸη 61 δι Ππηοὐϊ-ὀ  ΕΠἸΠϑΙοῦ; ,65 ΜΑΙ 8180 ΨΔΏὮΓ, 
506 η (οα67" οὖσα Ἃἃ16 50018]1- πἰοσμῦ, ψ|6 ἄπ πηρὶπέθϑὺ, 616 

50 50Π|ι6 ἴπὶ {Ππύϑυβοῃϊθάθ γοη 6 ἔΠθουτυρϑαπρ ἄυτοι γουἄπρ- 
ΘΟτηπι  ἰ 50150}6}}, ϑύαὺ ὙγΘΙΘΠΘΥ 1166 ΕΤΘρθη“. 
͵οάοοι 46 πλεονεξία ἃ15 αθρϑη- ἃ ν 

08 

Ὀ 
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ὅ08 ". ο. ἅ. 6. ὅ09 ἃ. 124 σἂρ. 08. θ4. 

καὶ ἔπαθον δάν τὰ ἀδικῇ, καὶ τῇ ῥητορικῇ ξττὶ τοῦτο χρῆ- 
στέον᾽ καὶ ἃ Πῶλον αἰσχύνῃ ᾧου συγχωρεῖν, ΠΛΉΒΕΝ ἄρα ἦν, 
τὸ εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι ὃ ὅσῳπερ αἴσχιον τοσούτῳ 

κάκεον᾽ καὶ τὸν μέλλοντα ὀρϑῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι δίκαιον 

ἄρα δεῖ εἶναι καὶ ἐπιστήμονα τῶν δικαίων, ὃ αὖ Γοργίαν ἔφη 
Πῶλος δι᾽ αἰσχύνην ὅὃμολογῆσαι. 

΄΄ Ν ς΄ »- ἢ , χ 9 

04, Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων σκεινώμεϑα, τί ποτ 
2 ᾿ [φ ἈΝ ἐσ ᾿,.9 ,΄ ΕΣ - , γι ΒΡ « 7 

ἐστὶν ἃ σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἀρα καλῶς λέγεται ἢ οὔ, ὡς ἄρα 

ἐγὼ οὐχ οἷός τ᾽ εἰμὲ βοηϑῆσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε τῶν φίλων 
οὐδενὲ οὐδὲ τῶν οἰκείων, οὐδ᾽ ἐκσῶσαι ἔκ τῶν μεγίστων κιν- 
δύνων, εἰμὴ δὲ δπὲὶ τῷ βουλομένῳ ὥσπερ οἱ ἄτιμοι τοῦ εἐϑέ- 

λοντος, ἄν τὸ τύπτειν βούληται τὸ νεανικὸν δὴ τοῦτο τοῦ 

σοῦ λόγου ὃπὲ κόρρης, ξᾶάν τὲ χρήματα ἀφαιρεῖσθαι, ξἕάν τε 
ἐχβάλλξιν ἔχ τῆς πόλεως, δάν τὲ τὸ ἔσχατον αἀττοκτεῖναι᾽ καὶ 

ΩΝ ἌΞΟΝΙ ΄ Ἀ νον δι ΚΣ ΓΟ - ᾿ ΄ 
οὕτω διακεῖσθαι ττάντων δὴ αἴσχιστον ἔστιν, ὡς ὃ σὸς λόγος. 

ὃ δὲ δὴ ἐμός, ὅστις πολλάκις μὲν ἤδη εἴρηται, οὐδὲν δὲ 

κωλύει καὶ ὅτε λέγεσϑαι᾽ οὔ φημι, αὐ Καλλίκλεις, τὸ τὐτττε- 

σϑαι πὶ κόρρης ἀδίκως αἴσχιστον δίναι, οὐδὲ γε τὸ τέμνε- 
7 Ν - Ν ΣΥΝ » Ν ΄ 5 ᾿ Ν 

σθαι οὔτε τὸ σῶμα τὸ ἐμὸν οὔτε τὸ βαλάντιον, ἀλλὰ τὸ 

τύτττειν καὶ ἐμὲ χαὶ τὰ δμὰ ἀδίκως καὶ τέμνειν καὶ αἴσχιον 
Ν ΄ δ , ς΄ Ἀ 2 , Ν 

καὶ κακίον, καὶ κλέχττειν γὲ ἅμα καὶ ἀνδραποδίζεσθαι καὶ 
- Ν ΄ « - Β) - Ν᾿ ΚΕΙ͂ΝΑ Ἁ ν τοιχωρυχεῖν καὶ συλλήβδην ὁτιοῦν ἀδικεῖν καὶ ἐμδ καὶ τὰ 

μὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ κάκιον καὶ αἴσχιον εἶναι ἢ ἔμοὶ τῷ 

ἀδικουμένῳ. ταῦτα ἡμῖν ἄνω ἔχεῖ ὃν τοῖς ττρόσϑε λόγοις 

οὕτω φανέντα, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέχεται καὶ δέδεται, καὶ εἴ 
ἀγροικότερον τι ξἰπεῖν ἔστι, σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντίνοις λογούς, 

6. τὸ εἶναι 5. 69 6. ἃ. τὸ νβαν. "θυ “. ΒοΖ θα Πρ' 
9. Απνϑπᾶάσηρ ἀἰθθοῦ αταμπάβαίσα ϑδαΐ δ6,. ἔγθβύθ ϑηάθὺ Ασοαβαύίν. 

δαΐ ἀδ5 ΓΘ θη ἀθ5 Ἐ]ΏΖΘΙηθη. (Β6- 6. 
δηύνογίαπρ, ἀ6Υ ΕὙΔρΡΘ: ὁπότερον 

τὸ τέιϊινεσθϑαι 50 ΠΟ 
πιῖῦ ΒοΖθμπηρ δι 73 ο, ΒΟΠ ΘΓ 

τούτοιν τοῖν βίοιν βιωτξον ὅ00 ἀ.) 
8) Π)᾽΄᾽΄᾽65 Ὑ88γ6 56] 50} 8. 

508 ο. ὀγειδ. 88 Ὁ. 86. --- τοῦ 
ἐθέλοντος Ῥοββ685. ἀ'δηϊίν (πύου 
Ἑτρδησαπρ' γοη δἰσί) Εν ἐπί πού 
Ἰ)δέϊν. 

8] ρ ῃηθίη ΚΝ ουσυπάπηρ᾽ 76 6Υ Αὐό 
6 Ζοιοῃηϑπηά. : 

509, ἀγροικοτ. ταὶ ΙΓΟΠΘ 
(ἀθπη ἀδ5 ΒΙ]4 150 71 πιομῦ Ὀ]Ο88 
{γο πα ϑοηάἄοσῃ 646]}: ,Π|6 1Π 6 
ΟἸΘΙομηἶ5586. ΠΌΘη δ1᾽Ά5 1ούχὺ ΥῸΓ 



σδρ. 64. 809 ἃ. Ὁ. ὁ. 128 

ὡς γοῦν ἂν δόξειεν οὑτωσί, οὗς σὺ εἶ μὴ λύσεις ἢ σοῦ τις 

νεανικώτερος, οὖχ οἷόν τε ἄλλως λέγοντα ἢ ὡς ἐγὼ νῦν λέγω 
καλῶς λέγειν" ἐπεὶ ἔμοιγε ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν ἀξί, ὅτε ἐγὼ 
ταῦτα οὖχ οἶδα ὅπως ἔχει, ὅτε μέντοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα, 

ὥσπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός τ᾽ ἐστὶν ἄλλως λέγων μὴ οὐ καταγέ- 

λαστος ξἴναι. ἐγὼ μὲν οὖν αὖ τίϑημι ταῦτα οὕτως ἔχειν" δὲ 

δὲ οὕτως ἔχει καὶ μέγιστον τῶν κακῶν ὅστέν ἡ ἀδικία τῷ 
ἀδικοῦντι καὶ ἔτι τούτου μεῖζον μεγίστου ὄντος, εἰ οἷόν τε, 

τὸν ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην, τίνα ἂν βοήϑειαν μὴ δυναά- 

μένος δ τ θωοε βρη δῶ ἑαυτῷ 3 δοπθλοθίδοῦ ἂν τῇ ἀληϑείᾳ 

δἴη: ἄρ᾽ οὐ ταύτην, ἥτις ἀποτρέψει τὴν τπααε ἡμῶν βλα- 

βην; ἀλλὰ πολλὴ ἀνάγκη ταύτην δίναι τὴν αἰσχίστην βαή:- 

ϑείαν, μὴ δύνασθαι βοηϑεῖν μήτε αὑτῷ μήτε τοῖς αὑτοῦ 

φίλοις τὲ καὶ οἰκξίοις, δευτέραν δὲ τὴν τοῦ δευτέρου κακοῦ 

καὶ τρίτην τὴν τοῦ τρίτου καὶ τἄλλα οὕτως, ὡς ἑκάστου 
κακοῦ μέγεϑος πέφυκεν, οὕτω καὶ κάλλος. τοῦ δυνατὸν εἶναι 
ἐφ᾽ ἕκαστα βοηϑεῖν καὶ αἰσχύνη τοῦ μή. ἄρα ἄλλως ἢ οὕτως 
ἔχει, ὦ Καλλίκλεις:; 

αἰσ Κοὶπθ απδάθ ροίαπαθη, ὑπ ποὺ οπὐΖιθῃθη, 5ο ἄθτῃ οδὐο. “ 

80 ΙΓ ΟΙΤ γ᾽] ομμῦ ἃ 01. ἀ88 
ἔο]ροπαθ ΘΟ ὈΠΡδΒΒΘΠμα 61- 
βοΒϑίπθῃ". - οἶδὰ Ῥτᾶρπϑοην. --- 
ὧν ἐντετυλ. 56] ύθπθ Αὐἰγϑοίϊοῃ 
(τούτων, οἷς) γρῚ]. Βρορ. Τ, ὅ81 ὁ. 
Ῥγοίαρ'. 861 ὁ. --- ὥσπερ γῦ» 
ΒΟΠ ΘΙ ηὐ ΖαΙη ΕΚ] ρΘημάθη Ζὰ ροῦ- 
ΓΘ, ΟΣ Δ ἢ 485 Ργἅβθηβ ἐστί 

ἐπ τ: δΠἀΘΙΉΓΆ1]8 γᾶ οἷῃ 
ὈΘΙρ ΘΕ ρύθ5 ὑμῖν Ζὰ οὐνναγύθῃ 
ϑΘΎν Θ56Η. --- μὴ οὐ, πϑοῖ πορϑύ. 

᾿Αυβαγίοκθη; οὐ πὺν ὙΥΊΘάοτμο- 
Ἰυὰηρ' 467 [τῇ ΤΘΡΊΘΤ μάθῃ ϑϑὺΖ 
δηὐμα]ύθπθη Νορδίϊοῃ. --- κατα- 
γέλαστος τνϑιδὺ ΠΙΟΙ ἀπὰ Ὁ Ζυ- 

το διῇ θη σοη Κ 81]. ἀθῃ ῬὮἘ]]ο- 
ΒΟΡΠΘΠ ρΘΙηδοηύθη ψουνγυσ ἀ6Υ 
ΤΙ ΟΠ ΠΟ Π οὐ, 84 ἃ. 

Ὁ. ἀλλὰ πολλὴ ἀνάγκη. ,ἀὰ 
Καπηβϑὺ αἸ6 ἢ) ἀἸ ΘΒ 6. ΑΠΘΙΚΘΙΗΠΊΠρ' 

-- ταύτην εἶναι τὴν αἰσχ. κι τ.λ. 
Μδῃ ογναγίοὺ: τοῦτο τὸ αἴσχι- 
στον εἶναι, ταύτην τὴν βοηϑ. μὴ 
δυ». κ- τ. Δ. Νὰῃ Κοπηΐθ 806 
4ἀον Ῥγδαϊοα βθρτ αἴσχιστον 
εἶναι ἀὰῦ ἀϊο ϑρμᾶτο 465 βοηϑεῖν 
Ῥοβομγᾶμκο ὑπ ἄυτο Α551}1- 
Ἰαύομ τἰπύρι ἄθπ ΕΠ] ηἤπι8586. 4685 
γΟΥΔΠΡΘΡ ΠΡ ΘΠΘΠ πηἃ πδοΒ 0 }- 
ΘΌ πάθη βοήϑειαν βοηϑεῖν 86- 
βαρὺ Υά6ῃ, ταύτην τὴν αἰσχί- 
στ» βοήϑειαν εἶναι, μ μὴ δύνα- 
σϑαι βοηϑεῖν, “ῖθ 586] δῦ πὴ 
Πουύβομθμπ 516} πϑο ὈΠ] θη 1165- 
56: 416 βΒοῃιηδῃ]οηδία ἨΠ]Π6, ἀϊ6 

οι πἰοῃὺ ]Ἰοἰϑύθη Κῶπη, ἰ᾿ϑύ 
416, 510} 5610 5ὺ πιομὺ μο]θπ Κῦῃ- 

Ὥ6η. ΠΙΘΒοΥ Οοηδβύτχιιούϊοη τηπιϑϑύβ 
ἄδηη ἃὰο δευτέραν ἀπά τρίτην» 
[Ὁ]ρ' 6, 



509 ο. ἀ. 6. 120 510 ἃ. σα. θ5. 

ΚΑ.. Οὐκ ἄλλως. 

05. 
σϑαι, μεῖζον μὲν φαμὲν κακὸν τὸ ἀδικεῖν, ἔλαττον δὲ τὸ 
ἀδικεῖσθαι. τί οὖν ἂν παρασκευασάμενος ἄνθρωπος βοηϑή- 

ΣΩ. Ζυοῖν οὖν ὄντοιν, τοῦ ἀδικεῖν τὲ καὶ ἀδικεῖ- 

σειὲν αὑτῷ, ὥστε ἀμφοτέρας τὰς ὠφελείας ταύτας ἔχειν, τήν 

ἃ τὲ ἀπὸ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι; 
΄ ΄ " ΄ δαί Ὶ ᾿ Ξ ΄ 2Ν ᾿ 

χότερα δύναμιν ἢ βούλησιν; ὧδε δὲ λέγω" πότερον ξὰν μὴ 
βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται, ἢ ἐὰν δύναμιν παρα- 

σκευάσηται τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται: 

ΚΑ... Ζ4ῆλον δὴ τοῦτό γε, ὅτε ξὰν δύναμιν. 

ΣΩ. Τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν; πότερον ξὰν μὴ βούληται 
ΒῚ - .ς ΑΝ οδ΄ ἡ ΞᾺ , Ρ] Α Ἕ ,΄ Ἢ Ά 2 Ά “Ψ 

6 ἀδικεῖν, ἱκανὸν τοῦτ᾽ ἐστίν (οὐ γὰρ ἀδικήσει), ἢ καὶ διτὶ τοῦτο 

δεῖ δύναμίν τινα καὶ τέχνην τταρασκευάσασθαι, ὡς, ξὰν μὴ 
μάϑη αὐτὰ καὶ ἀσκήσῃη, ἀδικήσει: τί οὐκ αὐτό γέ μοι τοῦτο 
9 , ΕῚ ἣ, ἮΝ ΄ ΄ - 2 - 3 ἀπεκρίνω, ὦ Καλλίκλξεις, ττοτξρόν σοι δοκοῦμεν ὀρϑῶς ἀναγ- 

κασϑῆναι ὅμολογεῖν ὃν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις δγώ τὲ καὶ 

Πῶλος ἢ οὔ, ἡνίκα ὡμολογήσαμεν μηδένα βουλόμενον ἀδικεῖν, 

ἀλλ᾽ ἄκοντας τοὺς ἀδικοῦντας πάντας ἀδικεῖν; 

5810 ΚΑ... Ἔστω σοι τοῦτο, ὦ Σώκρατες, οὕτως, ἕνα διαπερά- 

γνῃς τὸν λόγον. 

ΣΩ. Καὶ ἐπὶ τοῦτο ἄρα, ὡς ἔοικε, τταρασχευαστέον ἐστὶ 

δύναμίν τινα καὶ τέχνην, ὅπως μὴ ἀδικν ΠΌ ΜΕΝ: 
509 ἀ. τί δὲ δή γογϑίδικύθϑ, 

8) [εὐ Βείάο5, ἀδικεῖν υπὰ ἀδικεῖσϑαι,  ἸΟ Πα ίοΓο5 τί δέ. τοῦ αἀδ. 4050]. 

οἰῃ 081, 50 ἔγαρύ 510ῃ5: σῖθ ϑῃΐύ- 3 (θην Ξε νγὰ8 ΘΟ σ ἢ. Ὑρ]. 
σϑῃῦ τηδῃ Ὀδίάθιῃ Ὁ 6] δῦ χὰ ἄθῃ | Ῥηδοα. 18 ἃ. τί δὲ τῶν καλῶν; 
μὴ ἀδικεῖν σοηΐ σε πἰοηῦ ἀθὺ Ὁ]0556 6. ὥς--- ἀδικήσει. τ-Ξ Ξε ἀδικήσει 
1116 (ἀθηπ Κϑίμου ψ1}} 445 Ὁησθομῦ γάρ --- αὐτά, ποιλ] 0 ἢ δύναμιν 
815. 50] ῃ)65 ὑπ}, Βοπάθιῃ 65 θθάδσέ  χαὶ τέχρην, 80 ἄδ88 δυῦ τέχνην 
ΘΙΏΘΙ σου ββθη Καηδὺ ἀπά ΕἸΠ5ΙΟΠύ. 
Ζα ἄθπι μὴ ἀδικεῖσθαι ρομῦτί, 855 

ΙηδΠ Θηύνθαοϑυ βο] δῦ ἤΘΥΎΒΟΠΘ. ΟΟΘΓ 

ἀοΥ Ὠουυβομομάθη Μδοηύ Ὀοίγουηαοί 
561, ἃ ΠῸΓ τη ὔρ] ἢ} ἰδὲ ἀσγο Ε]η- 

σθῃθῃ δῇ ἴἢτο αταπάβδᾶϊζο ; ἀδαά αΓΟἢ 

Δ Όθ᾽ [8110 τηδ τίθᾶθυ ἴῃ 485 ἀδικεῖν, 

ἀδ5 στὄπϑίο 96]. 

πδαρ βἄσμ 10} μάϑῃ, ἀυΐ δύ γαμιν 
ἀσκήσῃ Ζὰ ὈΘΖίθμθη ἰϑύ. --- τί 
οὐκ ἀπεκρίνω; γρ]. 68 ἃ ἀπο- 
κρίνει. ΑΌΘΙ ἀ6Γ Αοτγὶδὺ μδῦ ΒΙΘΓ, 
6 8 Ὁ, ἄἀδθη ϑδ΄πηπ, 44.535 πιομί 

ροδηύνγοσίθυ ὑόσάθη ἰϑῦ, ΨΚ061]} 
ηἰομῦ ροδπύνοτγθῦ σγογάθη Κοηπηύθ 
υπα Κϑηπ, ννᾶβ πὶ Ρυ 565 πἰομί 

50 ὈοϑὈϊπηπιῦ ᾿ἰΘρύ. 



ὅαρ. θ5. 60. 510 ἃ. Ὁ. ο. ἀ. ᾿ 1217 

ΚΑ. Πανυ γε. 

ΣΩ. Τίς οὖν ποτ᾽ ἐστὶ τέχνη τῆς παρασκευῆς τοῦ μηδὲν 

ἀδικεῖσϑαι ἢ ὡς ὀλίγιστα; σκέιψαι εἰ σοὶ δοκεῖ ἥττερ ἔμοί. 
ἕμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ ἥδε, ἢ αὐτὸν ἄρχειν δεῖν ἕν τῇ πόλει ἢ 
καὶ τυραννεῖν, ἢ τῆς ὑπαρχούσης πολιτείας ἑταῖρον εἶγαί. 

ΚΑ.. Ὁρᾷς, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐγὼ ἕτοιμός εἶμι ξπαινεῖν, 

ἄν τί καλῶς λέγῃς; τοῦτό μοι δοκεῖς ττάνυ καλῶς εἰρηκέναι. 

006. ΣΩ. Σκόπει δὴ καὶ τόδε ἐάν σοι δοκῶ εὖ λέγειν. 
φίλος μοι δοκεῖ ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ὡς οἷόν τὲ μάλιστα, 

ὅνπερ οὗ παλαιοί τὲ καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὃ ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ. 

οὐ καὶ σοί: ; 

ΚΑ... Ἔμοιγε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὅπου τύραννός ἔστιν ἄρχων ἄγριος καὶ ἀπταί. 
δευτος, εἴ τις τούτου ἕν τῇ ττόλει πολὺ βελτίων εἴη, φοβοῖτο 

δήπου ἂν αὐτὸν ὃ τύραννος καὶ τούτῳ ὃξ ἅπαντος τοῦ νοῦ - 
οὐκ ἄν ποτε δύναιτο φίλος γενέσϑαι: 

ΚΑ... Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐδὲ γε εἴ τις ττολὺ φαυλότερος εἴη, οὐδ᾽ ἂν οὗτος᾽ 

καταφρονοῖ γὰρ ἂν αὐτοῦ ὃ τύραννος καὶ οὐκ ἄν ποτὲ ὡς 
σιρὸς φίλον σπουδάσξιεν. 

ΚΑ.1. Καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. 

ΣΩ. “είπεται δὴ ξκεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος τῷ 

τοιούτῳ, ὃς ἂν ὅὁμοήϑης ὦν, ταὐτὰ τψψγέγων καὶ ἔὃπαινῶν, 

ἐϑέλῃ ἄρχεσθαι καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ ἄρχοντι. οὗτος μέγα ἕν 

ταύτῃ τῇ πόλει δυνήσεται, τοῦτον οὐδεὶς χαίρων ἀδικήσει. 
οὐχ οὕτως ἔχει; 
ΚΑ... Ναί. 

510. ἢ καὶ τυρ., ἄθπι ἄρχειν [ 11, 218. --- ἐστὶν ἄρχων Ῥτᾶ- 
σ᾽οιομθοάθαϊεπα (ἢ), 806. 5έβθῖ-ὀ ὀἀϊοδί. 

Βοτηὰ (καί) τΞ- Ξοϊϊυϑὺ τγθππ ἀδβ. ς, ταὐτὰ ψέγων κ. ἐ. ἑάφοι 
“ἄρχειν πὰ ἴῃ ΑΘΓ Ε ΟΥΤῚ 468 τυ". γρῖϊο αἶφιιο ἑάθηι, γιοῖϊθ, δαὶ ἀφηνύοι 
θαγγεῖν πη ΡἼ10}} νγᾶχο. --- πολιτ. ἤγηια αηοολέλα 65ὲ. 5411. (δέ. 20. 
ἔταιρ. 4685 ΠΟΥ ΒΟμθηάθη δυϑίθιηϑ, χαίρων ἀδικήσει. ἈΠΠΙΙΟΝ 
ἍΠΙ6Ὲ 18 ᾿. ΒΟΒΙΠΟΥ: ,(ἀ85 ογζᾶ]ὺ Κοίπα 16- 

". ὅμοιος τῷ ὁμ. Ἦοπι. Οἄ. ᾿ θοπάβ ρ᾽ ἄοκ] θη β66 16“. 



128 510 ἃ. 6. 511 ἃ. σαν. θ6. 

ΣΩ. Εἰ ἄρα τις ἐννοήσξιεν ἕν ταύτῃ τῇ πόλξι τῶν νέων, 
τίνα ἂν τρόπον ἐγὼ μέγα δυναίμην καὶ μηδείς μὲ ἀδικοῖ, ἣ 

2 ΄ « 2» 2 - « ΄ 2 »ῷ Ἃ 2 , 2 ὕ 

αὐτῇ, ὡς ξοικεν, αὐτῷ ὅδος ἔστιν, εὐϑὺς ξκ νέου δϑίέζειν 

αὑτὸν τοῖς αὐτοῖς χαίρειν καὶ ἄχϑεσθαι τῷ δεσπότῃ, καὶ 

παρασκευάζειν ὅπως ὅ τε μάλιστα ὅμοιος ἔσται ἔχδίνῳ. οὐχ 
οὕτως: 

ΚΑ.. Ναί. 

6. ΣΩ. Οὐκοῦν τούτῳ τὸ μὲν μὴ ἀδικεῖσθαι καὶ μέγα δύνα- 
σϑαι, ὡς ὃ ὑμέτερος λόγος, ἕν τῇ πόλξει διαττεπεράξξται. 

ΚΑ... Πανὺ γε. : 

ΣΩ. ᾿Αρ᾽ οὖν καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖν: ἢ πολλοῦ δεῖ, ξἴτπτδρ 
ὅμοιος ἔσται τῷ ἄρχοντι ὄντε ἀδίκῳ καὶ παρὰ τούτῳ μέγα 
δυνήσεται: ἀλλ᾽, οἶμαι ἔγωγε, πᾶν τοὐναντίον οὑτωσὶ ἣ παρα- 

σχευὴ ἔσται αὐτῷ ἕπὲὶ τὸ οἵῳ τὲ ξἔναι ὡς πλεῖστα ἀδικξῖν 
καὶ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην" ἡ γαρ: 

ΚΑ.1. Φαίνεται. 
ΗΝ] - Ἁ , 2 -- Ν « ’ “- 511 ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μέγιστον αὐτῷ κακὸν ὑπαρξἕξδε μοχϑηρῷ 

ὄντε τὴν ψυχὴν καὶ λελωβημένῳ διὰ τὴν μέμησιν τοῦ δεσπό- 
του καὶ δύναμιν. 

ΚΑ.. Οὐκ οὐδ᾽ ὅπῃ στρέφεις ἑκάστοτε τοὺς λόγους ἄνω 
καὶ κάτω, ὦ Σώκρατες" ἢ οὐχ οἶσϑα ὅτε οὗτος ὅ μιμούμενος 
τὸν μὴ μιμούμενον ἐκεῖνον ἀποχτενεῖ, ξὰν βούληται, καὶ 
ἀφαιρήσεται τὰ ὄντα: 

ἃ. τὸ μὲν μὴ ἀδικεῖσθαι, 66- [ νϑἱὶι ΟἹ ΔΟΚΠΙΟΙΘΙ 561 815. 'πὶ βομαΐΖ- 
δθηϑδδΐζ Ζὰ (61 Δ ΠῸΘΥΒ ρΘ 6 η- Ἰοβθὴ Ζυβύϑηαθ, ἀπ ἀ855 56] δύ 815 

ἀθύθπ ἀρ᾽ οὐ» τὸ μὴ ἀδικεῖν. ὙΔΟΚΘτοΥ Μδμη Ζὰ Ἰοἰάδθη Κοὶηθ Β6- 

Τα σαηρ σον ἤγ θη Κύμη, ΥἹΘΙ ΤΠ ΘὮΥ 

ΠῸΥ ὉΠ 50 ΘΙ ΤΘΠΑΘΥ 56], ρἱθὺ ᾿. 
γοΥδη]βϑαηρ᾽, 510 ἅδον ἄθῃ Ὑ θυ 
ἀ65 ΤΘΌΘη5 υπα ἄογὺ δαΐ βϑὶπθ ἔγ- 

Πα]ύπηρ ΔΡ 2] ΘΙ μάθη Καὶ πδύθ ἀπὰ 66- 
ΒΟΒΙΟΚΠΙΟΠοΙῦθα, πδιηθη!οὴ 8ΌΘἢ 

46. ρου]! θη Ἠἀθκαηδὺ, δ8- 
ΖΌΒΡΥΘΟΠΘΗ. 

511. ἐὰν βούληται. Τ)6πι Ζ'χὶ- 
Β6ῃ θη δοκεῖν ἀπὰ βούλεσϑαι 66 ἃ 
δοιηδομύθῃ {Ππύρυβο θα ἱρποτῖχέ 

6. ἀλλ᾽ οἶμαι. σοὺ διῇ ἀϊο 
Ετᾶρο ἄρ᾽ οὖν Ζατίϊοϊς, ἄρτθῃ 
ΟΥΠΘΙ Πρ ΖᾺ ΟΓρΡἄΖθη ἰ᾿ϑύ: 
ὍΠΘΙΠ, ΒΟΠαΘΙΉ οἷο. 

511. διὰ τὴν μιμησ-. --- καὶ 
δύναμιν. ὭδΓ ΑΤΌΪΚ6] 6810 θ6ὶ 
δυν. ορΘπ 61 Ζι5δπ) πη ρ Πδ- 
ΤΙρΡΊκοῖῦ θ6Ι ον Βορτηἶ (γρ]. 69 6). 

9) 16 Εϊησοπάσηρ ἀ65 Κι., ἀδ88 

τ ΘΌΘη ἀοοὰὶ πη Βροδίύζο ἀθὺ 66- 
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ΣΩ. Οἶδα, ὦ ᾿᾽γαθϑὲ Καλλίκλεις, εἰ μὴ κωφός γ᾽ εἰμί, καὶ ὃ 

σοῦ ἀκούων καὶ Πώλου ἄρτι πολλάκις καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγου 
πάντων τῶν ἕν τῇ πόλει ἀλλὰ καὶ σὺ ἐμοῦ ἄκουε, ὅτε ἄπο- 
κτενεῖ μέν, ἂν βούληται, ἀλλὰ πονηρὸς ὧν καλὸν καγαϑὸν 
ὄντα. Σ 

ΚΑ... Οὐκοῦν τοῦτο δὴ καὶ τὸ ἀγανακτητόν: 
ΣΩ. Οὐ νοῦν γε ἔχοντι, ὡς ὃ λόγος σημαίνει. ἢ οἴξι δεῖν. 

τοῦτο τταρασκευάζεσθϑαι ἄνϑρωπον, ὥς τιλεῖστον χρόνον ζῆν, 

καὶ μελετᾶν τὰς τέχνας ταύτας, αἷ' ἡμᾶς ἀεὶ ἐκ τῶν κινδύνων 

σώζουσιν, ὥσπερ καὶ ἣν σὺ κελεύεις ἐμὲ μελετῶν τὴν ῥητορι- 
κὴν τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις διασώζουσαν: 

ΚΑ... Ναὶ μὰ 4{᾿ ὀρϑῶς γέ σοι συμβουλεύων. 

67, ΣΩ. Τί δέ, ὦ βέλτιστε: ἢ καὶ ἡ τοῦ νεῖν ἐπιστήμη 
σεμνή τίς σοι δοκεῖ εἶναι; 

ΚΑ... Μὰ Ζ40 οὐκ ἔμοιγε. 

ΣΩ. Καὶ μὴν σώξει γε καὶ αὕτη ἐκ ϑανάτου τοὺς ἀνϑρώ- 
πους, ὅταν εἷς τοιοῦτον ἐμπέσωσιν, οὗ δεῖ ταύτης τῆς ἔπι- 

στήμης. εἰ δ᾽ αὕτη σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶναι, ἐγώ σοι μείζονα 

ταύτης ἐρῶ, τὴν κυβερνητικήν, ἢ οὐ μόνον τὰς ψυχᾶς σώζει 

ἀλλὰ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα ἔκ τῶν ἐσχάτων κιν- 

δύνων, ὥσπερ ἣ ῥητορική᾽ καὶ αὕτη μὲν τεροσεσταλμένη ἐστὶ 

καὶ κοσμία, καὶ οὐ σεμνύνεται ἐσχηματισμένη ὡς ὕττξδρ- 

ἠφανόν τι διαπραττομένη, ἀλλὰ ταὐτὰ διαπραξαμένη τῇ 

ΚΚΑ]]., υπα 850 ϑϑῦ 1Ππη διῇ Κ. 

8116 πη, Ζαμηδ] ἀδι ΘΓ 1Π ἀοΥ Απηΐ- 

νγοτῦ 510} δὴ 416 γΥογίθ ἀθγ ΕἸ Ρ6 
ΔΙΗΖΕΒΟΉ]ΙΘσϑοη Βαίΐο. 

ψυχάς (,,485 πϑοῖκία 6 θη“, στὶθ 
65. ἀυτοἢ5. ΟΠ 6 ρογθύῤθὺ 
14} ὈΠΔοὺ σὰ σώματα Καοίποπ 
Οοδροηβαῦζ, ΒΟ ΠΟΥ ΠΕΤ Ζὰ ἀ6 1 

Ὁ. τῶν ἐν τῇ πόλει, μἰοτ Τ0Ὰ] 
δα ϑιηα ΠΗΘΥ, τὶ 18 πολῖται. 

Ὑ . . 

--- ἀκουὲδ (πὶ [πύου βοῃϊθα γὸῃ 
ἄκουσον) ΞΞΞ: 1888 4118 ρ'Θβδρὺ 56ἰῃ. 

ς ς ’, 

-- ὡς ὁ λογος σῆμ. νοῖῃ ΕΤΡΘὉ- 
Π55 ἀΟΥ ὈΙΒΠΟΥΙρΘη [ΠΠ θ ΒΟ ΠΡ’ 
δ ἢ 27 ο. 

- 9 ’ 

ο. τοιοῦτον, ποθι] 10} θάνατον 
1Π| 5΄Ίππθ γὸμ Τοαοβρ Δ γ. 

’ 

4. οὐ μόνον τὰς ψυχὰς κ.τ.λ. 
ῬΙαΐοπρ ΟΟΥΡ 5. ν ΟῚ Κταίΐζ. 

γογοίπέθη Βερι σώματα καὶ 
χρήματα, » ΠΙΟΙύ Ὀ]ο 85 4856 Ό6η, 

ΒΟΠάρΙ [,610 (1,6 06Π) ἀπ αὐ“. 
Π6Γ Ββρυ ἕο , ΠΡ 6 η΄“ Ὀτγϑαοηίθ 
ἴπὶ συγοϊθθη ΘΟ] θ 46 πἰομὺ πὶ θᾶθ- 
Ποὺ Ζὰὄ ψϑίάθῃ, ῦϑῖ σώματα 
καὶ χρήματα ᾿ἰδὺ ἄδπι Θτίθομθη 
Θ'ηθ. 56 }} Ὀθ]οθύθ ΖιΒδΠΠΊ6Π- 
βύβ! !αηρ (,Ουῦ ἀπά ΒΙα“). γρ]. 
1 Ὁ. Αροϊ]. 830. Χοπη, Απδρ. 1, 

9 
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δικανικῇ, ξὰν μὲν ἐξ Αἰγίνης δεῦρο σώσῃ, οἶμαι δύ᾽ ὀβολοὺς 
7 ΄ Ξ ἸΝ Α 2ε 2 ’ ᾽Ὰ 2 - ’ ΌΝ ΄ 

ἐπράξατο, δὰν δὲ εξ Αἰγύπτου ἢ ὃκ τοῦ Πόντου, ξὰαν παμ- 

πολυ, ταύτης τῆς μεγάλης εὐεργεσίας, σώσασ᾽ ἃ νῦν δὴ ἔλε- 
γον, καὶ αὐτὸν καὶ τταῖδας καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας, ἀπο- 

, ς 2 ᾿ δ Ζ ΄ ᾿ 2 “- Η ἃ ὰ 

βιβάσασ᾽ εἰς τὸν λιμένα δύο δραχμᾶς ἔπραξατο, καὶ αὐτὸς 

ὃ ἔχων τὴν τέχνην καὶ ταῦτα διατιραξάμενος ἐχβὰς παρὰ τὴν 
ὟΝ ν Ν - -.Φ 3 , ; ΄ 

ϑάλατταν καὶ τὴν ναῦν περιπατεῖ ὃν μετρίῳ σχήματι. λογίζε- 
5 , , 2 ΄ ΄ ΄ 

σϑαι γάρ, οἶμαι, ἐπίσταται, ὅτε ἄδηλόν ἔστιν, οὕστινάς τὲ 
2 2η - “ » 2 Ξ) εἰσ Ω ᾿ 
ὠφέἕέληκξ τῶν συμπλεόντων οὐκ δασας καταποντωϑῆναι καὶ 

οὕστινας ἔβλαψεν, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς βελτίους ἐξεβί- 

βασεν ἢ οἷοι ἐνέβησαν, οὔτε τὰ σώματα οὔτε τὰς ψυχάς. 
λογίζεται οὖν, ὅτε οὐκ, εἰ μέν τις μεγάλοις καὶ ἀνιάτοις νο- 

σήμασι κατὰ τὸ σῶμα συνεχόμενος μὴ ἀπεπνίγνῃ, οὗτος μὲν 
γ ΄ 2 Φ, 2 2 “2( Α 3 Α « 9 2 -- 2 » 5 

ἄϑλιός ἔστιν ὅτι οὐκ ἀπέϑανε, καὶ οὐδὲν ὕπ᾽ αὐτοῦ ὠφέλη- 

ται δἰ δὲ τις ἄρα ἕν τῷ τοῦ σώματος τιμιωτέρῳ, τῇ ψυχῇ, 

92.122. θὲ, ΘΥΥ, 1. ὥ, τὴθ. Ἰάμπδ. 
Ἱ, 851121.141]. --- δύ᾽ ὀβολοῦς. 
Ὅλο ΟἹ. δὔνναἃ δἰη αἀτόβϑοῆθῃ, 6 ΟΡ. 
Θ'ηθ ὈΥδοῆηθ. 2)΄1΄6 ΕΔΒΓΡΤ ἰδ 6 
ΓΘ ἀθη8.0} Δ 1556 ΤΟΥ  ΠΕ]10 ἢ 

ὈΠΠ1ρΡ’. 16 Ἐπ βου παηρ' νοι ἄρυρ- 
θη Βε γᾶρ ΠΠΘῊΓ ἃ]5 485 ὨΓΘ1581ρ'- 
ἔλοηθ ἀθὺ σοὸπ ρίπδᾶ. --- εὐεργ. 
ΘΘ ἢ]. ΡΓΘΌΙ.. 

6. γυγαῖκας. 1)61 ΡΙΆΓΆ]15 6] 
ἀΙ 6561 Δ ΓΔ ]] πάθῃ ΥΥ οὐ ὑβύθ! ] πῃ ρ᾽ 

ἀυτοῖ α16 Εἰἰοϊςβιομῦ ἀοσ ΑἸ6Ι 0 ἢ- 

Ποῖ πὸ παῖδας τἀπὰ χρήματα 
γουδη]αβϑϑύ. --- παρὰ τὴν ϑαλ. 
περιπ. ἐν μετρ. σχ. »ΒΒΡΓΌΟἢ8- 
Ἰοβ5΄ (σχῆμα νοῦ ἄθὲ Ηδ]μηρ)). 
Ἰ αζΖιι βυϊητηῦ δ ἢ αἷ6 1 οοδ] 8 0. 
- ὠφέληκεν, ἔβλαψεν. ἘΒεοΙάθ 
ΤΟ ΠΙΡ. 51Ππ6 510} ΨΌ}] 1π ἀ61 Βο- 
ἀθυύαπρ ΠΙΘΥ ρΊ]οῖοῃ. )΄.6 ὙΥ ΔῈ] 
ἄθϑβ Αου., ἀοΥ 815 α16 ἈΠΌ ΘΒΟΙΠΠῚ- 

ογ6 ΕΟ ἀ6Υ νο]]πάθύίθη Ηδπα- 

Ἰὰπρ ΠΣ ἀ16. ὈΘ ΒΟ πη 6 Γ6 οἰ πίχ6- 

ἔθη Καῆῃ, βομοὶηῦ δυο ἢ ἀδ͵γδιῖ 

ζὰ ΒΟΙΌΆΠΟΠ, 4885 βέβλαφε πἰομὺ 
ΘΌΤΠ6 ρΘ τ διοἢύ γυΤαθ6. 

512. λογιζ. ὅτι οὐκ κ. τ. λ. 
οὐκ ὈδΖιϑμῦ 5ἰ9ῃ (γρΊ. Μϑπο 94 ο) 
δ ἀδ5 ΖΘ ΠΔΟΠΟ]ρΘη46 δεαύζ- 
ροίαρθ, ᾿ηάθ 1 68 485 δι πάθη 
ΘΓ ΔηΡΘΡΘΌΘηΘη ΒΘΖΙΘΗΠηρ' ΖΚ 1- 
Β0Π6η ἄθη θϑίάθῃ τη μόν πὰ δὲ 
ΘΙΠΡ ἐσύρθη Ὁ] Θάθυ νου πο ηΐ, 
4130: . 64.55 516}} ΠΙΟἢὗ ΖΕ ΒΔΙΠΠ]6Π- 

τοὶ πηῦ ἀϑλιότης τοῦ σώματι νο- 
σοῦνγτος ἀπὰ εὐδαιμονία τοῦ 
ψυχῇ πογηροῦ." Ἰ)ὰ8 ρἼΘΙΟΠΘ ο(- 
ο᾽θὺ 50}, σσθπῃ πιδῃ βαρ: οὐκ 
βεμότί ἄθπ δίππθ π8 6} Ζζὰ τούτῳ 
βιωτ. ἐστί, ὅ6πι ἰπ ραγδίδ ΚΟ ΒΟ Υ 
ἘΌΓΠῚ δύ ἴῃ ἀθῃ δἱρ θη ] 160 ρ6- 
τηθΙηύθη ου  ] 155 ἀοΥ {Ππῴογ- 
ΟΥ̓Δ Πρ' ἀ6Γ δαί εἰ μὲν --- οὐφέ- 
λητὰαι γοΥ Πρ βομιοκῦ δύ. Τὸ ᾿π 
ἄθηῃ θϑϊάθη Ηδυρίρ)] θτη βοόσο  ] 
γοταογϑοΐύζ τη γοσαογϑαύζ ἃ]5 
Νοηβδύζ μϊ0 ΝΟ ϑδΖ τ ἀθρθη- 
βαΐΖεα δίθῃῦ, 80 νι ἀ16565 γοῖ- 
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πολλὰ νοσήματα ἔχει καὶ ἀνίατα, τούτῳ δὲ βιωτέον ἐστὶ καὶ 
τοῦτον ὀνήσειεν ἄν, ἄν τε ἐχ ϑαλάττης ἄν τε ἐκ δικαστηρίου 
ἄν τὲ ἄλλοϑεν ὅποϑενοῦν σώσῃ, ἀλλ᾽ οἶδεν, ὅτε οὐκ ἄμεινόν 
ἐσ ζῇ ὴ - 9 - :- 2 9 ’ Ἄς - Ἁ ΦΡΡ 2 Ν ζῇ 

ἔστι ζῆν τῷ μοχϑηρῷ ἀνθϑρώπῳ᾽ κακῶς γὰρ ἀνάγκη ἐστὶ ζῆν. 

08. ἍδΔιὰ ταῦτα οὐ νόμος ἐστὲ σεμνύνεσθαι τὸν κυβερ- 
“ψήτην, καίπερ σώζοντα ἡμᾶς" οὐδέ γε, ὦ ϑαυμάσιε, τὸν 

μηχανοποιόν, ὃς οὔτε στρατηγοῦ, μὴ ὅτι κυβερνήτου, οὔτε 
5) ἢ 5 2 κ᾿ 325 4“ ΣΉ ΟΣ ΄ ΄ : ΄, 4 
ἄλλου οὐδενὸς δλάττω ϑνίοτε δύναται σώζειν" πόλεις γὰρ 
ἔστιν ὅτε ὅλας σώζει. μή σοι δοκεῖ κατὰ τὸν δικανικὸν ξεἕναι; 

, 2 ΄ ΄ Ξ , ς, « Ἂν» ’ 

καίτοι δὲ βούλοιτο λέγειν, ὠὦ Καλλίκλεις, ἅπερ ὑμεῖς, σεμνύνων 

τὸ πρᾶγμα, καταχώσειεν ἂν ὑμᾶς τοῖς λόγοις, λέγων καίπαρα- 
ΡΤ ἄτι ταν ᾿ ἐφ , , «ε »ῶν - ’ 

καλῶν εττὶ τὸ δεῖν γίγνεσϑαει μηχανοττοιούς, ὡς οὐδὲν ταἀλλά 
2 ἘΠΕ δ Ἀ 3. ὦν ΠΕ ΄ 3 Ἀ Α γε" Ὁ 2 “ 
Ἔστιν ἱκανὸς γὰρ αὐτῷ ὃ λόγος. ἀλλὰ σὺ οὐδὲν ἧττον αὐτοῦ 

καταφρονεῖς καὶ τῆς τέχνης τῆς ἐκείνου, καὶ ὡς ἕν ὀνείδει ἀπο- 

καλέσαις ἂν μηχανοττοιόν, καὶ τῷ υἱεῖ αὐτοῦ οὔτ᾽ ἂν δοῦναι 
ϑυγατέρα ἐϑέλοις, οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς τῷ σαυτοῦ λαβεῖν τὴν ἔκεί- 

γου. καίτοι ξξ ὧν τὰ σαυτοῦ ἕτταινξῖς, τίνε δικαίῳ λόγῳ τοῦ 

μηχανοποιοῦ καταφρονεῖς καὶ τῶν ἄλλων ὧν νῦν δὴ ἔλεγον; 

οἶδ᾽ ὅτε φαίης ἂν βελτίων εἶναι καὶ ἐκ βελτιόνων. τὸ δὲ βέλ- 

Ἠδ] π155 ἀυγοἢ ἀορρο]ύθβ μέν ἀπά 
δέ δυβροάτιοκο. γρ]. 2 "Ὁ. 14 ο. 
(8. ἀδ5. ΑἸιϑηδπι6η). ΑΡοΪ. 28 6. 
ΔΙΟ  10 ΠΡ, ΠΟΙ, Ζ., ΖΌ, 90. 
ἼΠ ΠΠ ΤΙ ἸΌρΟΙ. ἦ,4 1. 5. Ὁ. 

ΤΑ 1. 1. ΠΧ δη, ἌΠΒΗΒδ. Ὁ, 

7,6. Ηἰἴοτ. 9,2. --- ὀγήσειεν ἂν. 
5, ΑΠΠδηρ.. 

Ὁ. σεέμγυν. τὸν κυβ., ἄεΥ 4130 
ΠΙΘΙΊΏ γΘΤΗΠΠΕΟΙΡῸΤ δῦ 8418 (ΘΓ 
ποίου. --- οὐδέ γε »᾿πα Θρθη- 
βουγθηὶρ οὐδὲ ἄυτο γε ον 8 
ΤΊΘΕΤ Ῥοίοπύ. --- μὴ ὅτι γοη οὐχ 
ὅτι γϑυβοῃϊθάβθῃ νγῖδ γι6 ἀἱσαηι 08. 
πον αἶοο; Ἰουζίουθβ θθϑαρὶ ΠΌΤ, 
8585 8 δἷῃ δηάοστθ (ρενόδη- 
1160 βὐᾶτκθυθθ) Μοιηθηῦ πϊομῦ 
οι θπα τμϑοῆθῃ ΜΜῸ116, οθυϑίθτϑβ 
σὶθὺ 4185 αἀτυπὰ ἀ65 Νιοῃύβεαρϑη- 

ἍΜ] 65 αἴ6 ΕΠ 8Πη, Ζὰ Υἱοὶ 

Ζὰ βδρ6ῃ, --- μὴ δοκεῖ; Τῃ ΚΑΙ]. 
Αὑρθη βθῃῦ πδύϊτ!οἢ ἀογ Μᾶ- 
ΒΟΒΙΠΘΠΌΔΌΘΙ ἐ16  ἀπέου ἄθπὶ δι- 
κανικός (8. 6); ἀϊ6 ἀϊγθοίβ ΕἸᾶρ6 
τπϊῦ μή 5ϑυζὺ ἱπη πη 1 ὙΘΥΠ ΘΙ Π6Π46 
Απύννοσέ νοῦϑι5. ΠῸΙ ΕὙΔΡΘΠαΘ 
οἸθὺ ἀδηῦ Ζὰ ΟΥ̓ ΚΘΏΠΘΠΗ, α858 ΕΓ 
510 ἢ ΙΠΠΘΙ]ΠΟ. ρΡΘρΘη α16 ΑΠΘ6Γ- 
ΚοΠπΠαΠρ' 461 1η ΕἸΔΡΘ βίθ θη άθῃ 
δάση βίγᾶπθῦ. 5. ΑΠΗ, --- κατα- 
χῶσ. «Φυάφοϊοη,," ψῖ τ 6ο6- 

ΒΟΒΠΟΒΈΘΉ 8115 Κα Θ᾽ Βπιδ ΘΙ ΠΘῊ ; 

ἈΠϑΡΙΘ] αηρ᾽ δα ἀἰθ τέχρη 468 
μηχανοποιός. 

ο. ἐξ ὡνΞε ἐκ τούτων ἃ, ,νγδ8 
ἀὰ Ζιθμ ΡΙ͵ΓΘΙΒΘ ἀθῖποὺ ἸΚυῃδὺ 
βδρδί. “" 
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2 ΡΤ, ὦ ο΄ ϑᾶιτα ΄ 2 ᾽ “"- Ἂ φ.9 2 Ν 2 ΄ Ν 

τίον δὲ μῆ ἔστιν ὃ ἐτὰ μλῷ ἄλλ᾽ αὐτὸ τοῦτ ἐστὶν ἀρδτή, τὸ 

σώζειν αὑτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ ὄντα ὅποϊός τις ἔσύχε', κατα- 

γέλαστός σοι ὃ ινόγος γίγνεται καὶ μηχανοποιοῦ καὶ ἑατροῦ καὶ 

τῶν ἄλλων τεχνῶν, ὅσαι τοῦ σώζειν ἕνεκα τεδητοίηνται. ἀλλ᾽, ὦ 

μακάριξ, ὅρα μὴ ἄλλο τε τὸ γενναῖον καὶ τὸ ἀγαϑὸν ἢ τοῦ σώ- 
Υ͂ , ς ᾿ 4 Ὡ ὐἀοωρ ἃ 4 ΄ 

ζειν τὲ καὶ σώζεσϑαι, μὴ γὰρ τοῦτο μέν, τὸ ζῆν δτετοσονδὴ χρόνον, 
΄ « 5» -- 2 2 »" ᾿ Ἀ 2 ΄ τόν γὲ ὡς ἀληϑῶς ἄνδρα ξατέον εστὲ καὶ οὐ φιλοψυχητέον, 

ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα περὶ τούτων τῷ ϑεῷ καὶ πιστεύσαντα 
ταῖς γυναιξίν, ὅτε τὴν εἱμαρμένην οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐχφύγοι, τὸ 

΄ Ξ παν π δὺς - Α ΄ ΄ 

ἐπὶ τούτῳ σκεπτέον, τίν ἂν τρόπον τοῦτον ὃν μέλλοι χρόνον 
βιῶναι ὡς ἄριστα βιῴη, ἀρα ξδξομοιῶν αὑτὸν τῇ πολιτείᾳ 
ταύτῃ ὃν ἡ ἂν οἰχῇ, καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σὲ ὡς ὁμοιότατον 

ἤ, “ ’ “- 3 , 2 , ’ 

γίγνεσϑαι τῷ δήμῳ τῷ ᾿Αϑηναίων, δ΄ μέλλεις τούτῳ ττροσ- 
᾿ Ξ- . Ἃ ΄ ᾿ γ ἧς , ᾿ “]ὯΩ ὁὍ», 3 

φιλὴς είναι καὶ μέγα δύνασθαι δεν τῇ πόλει" τοῦϑ'᾽ ὅρα δἰ 
σοὶ λυσιτελεῖ καὶ ἔμοί, ὕὅττως μή, ὦ δαιμόνιε, τεξισόμεϑα 
{᾽ ΠῚ 4 Α ΄ Ί Α ὕ " 

ὅττερ φασὶ τὰς τὴν σελήνην καϑαιροῦσας, τὰς Θετεαλίδας 

σὺν τοῖς φιλτάτοις ἢ αἵρεσις ἡμῖν ἔσται ταύτης τῆς δυνάμεως 

α. ἀλλ᾽, ὡ μακ. Ὥδθι ϑαύχ: [  θΙθογη. ἰοσπθη Κύππρ. Ὅπου 
καταγελ. ὁ ψόγος γίγνεται ἰϑῦ  Βόκτ. ΟἸΔαθ θη 8π ἀ16 εἱμαρμένη 
δ ΘΙ Ὰ ἄθιη ὨΘΡΘΕΪγ ΘΠ: οὐ δεῖ σε 
ψέγειν. --- μὴ γὰρ τοῦτο μέν 

5. ΑΠἤϑδηρ:. 

Θ. γεσίο γυναιξίν, θ61 ψβῃθη 
οδἶπθ 5019 Πη6 Πιθϑίρ πδίϊοη γογΖαρ'8- 
Ὑγ6 156. δΔηΖυ τ θη ἰδοὺ. Ἰ)δπηῦ 

γα ἀθγ ΟἸδαθ6 δῃ οἰπ εἰμαρ- 
μέγῃ πιομύ, νῖθ πιᾶῃ ἀϊθ 5668116 
σον ΠΟ} ἔαβϑὺ, ΕΧ οἱη Ὑ ΘΙ θοτ- 

τη ΤΟ ΠΘ ἢ ἀΠα οἰπ65 ΜδΠΠη65 ππ- 

νυ ὔταϊρ ογκιᾶσθ (ἄθπηπ ἀἴ656106 
586 ῃ6 Κπη ἀο6 ἢ} πΙΟ 1 ΘΙ ΠΘΙῚ 
ΑΥΠΒΘμΖιρθ πἢϊῦ ἀφ ἰϊοΐδίθη 
Ἐτηϑία ὑπ ἀθὺ Ὀοιβϑοπαβίθῃ 

ἔτοπῃὶθ θα μδπηαο]ὺ ΘΓ 6Π), 50η- 
ἄθτῃ ἀα Καὶ 5161} 8185 ἀθγ ὡς ἀλη- 
ϑῶς ἀνήρ ροθεοσγάθὺ μαὺ (2. Β. 
80 ἃ---ἀ), 50 ρὶού 1πὶ ΘΟΚΥ. ταῦ 
ΘΙ ΠΘΓ [ΠῸΠῚΘ Ζὰ γϑυβίθ θη, 48.858 

ΟΥ̓ τὴ ἤἸοορῃ δίκα βο] θϑὺ νοὴ 

ΥΡ]. δΌΟΝ ΡῬΒδβα. 11 ἅ.. τὸ τὸ 
ἐπὶ τούτῳ νὶθ δ2 ο τὸ μετὰ 
τοῦτο ΔΑΥΘΥΒΙΆΙΟΙ 860. 8,050]. 

518. καὶ νῦν δὲ ἄρα... ὕθετ- 
ϑΔΠΡ᾽ ἴῃ α16 ἈΠΔΌΠδΙΡΊΡΟ Πδᾶθ, 
ΠουΙρ στὸ ἀυγοῃ ἀθη γα ΒΟ 6 ἢ 
ὕογρϑηρ; δὰ} ΚΆΠΠΙΚ168.--- Θετ- 
ταλίδες οἰαπάθη πῃ Βα ἀοΓ 
ΖϑΌΡΘΙΘΙ ππα ΟἹ ΠΙΒΟΠΘΓΙΟΙ. --- 
σὺν τοῖς φιλτ. Ὑ)ΊῚΘ πϑοῃ ἀθπὶ 
αἸαθθη ἀἋ685 Μιύίβ]α]ίοβ ἀ6᾽ 
ΤοῦΪ6] νοὸρ ἄθῃ ΖϑιθοΥοσ ππαᾶ᾿ 
ἨΘΧοη 566 ΠΟ ἰοταοτίθ, 80 

ΗἩοκαΐθ γοῃ ἀ!θβ θη ΤΉ ΘΒ5Δ]]Θστη- 
πθπ. ϑιυιϊδβ βρὲ: δπὶ σαυτῷ 
(8 ἄθίηθ Βθομηυηρ' πὰ Θο αι) 
τὴν σελήνην καϑαιρεῖς᾽ αἱ τὴν» 
σελήνην καϑαιροῦσαι λέγονται 
τῶν ὀφϑαλμῶν καὶ τῶν παίδων 
(ΞΞ- τῶν φιλτάτων») στερίσκεσϑαι. 
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- Ἀ] - ΄ » , »ἢ « -- » , 

τῆς ἔν τῇ πόλει. εἰ δὲ σοι οἴει ὅὄντινοῦν ἀνθρώπων τταρα- 

δώσειν τέχνην τινὰ τοιαύτην, ἥτις σὲ ττούἥσει μέγα δύνασϑαι 

ἕν τῇ πόλει τῇδε ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ εἴτ᾽ ἐπὲὶ τὸ 
, ον ΕΟ ΤΟΣ ΜΉΝ Ἁ - « 2 Ἀ «- 5» » - ἡ 

βέλτιον εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς δμοὶ δοκεῖ, οὐκ ὀρϑῶς βουλεύει, 

ὦ Καλλίκλεις" οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι ἀλλ᾽ αὐτοφυῶς 
ὅμοιον τούτοις, εἰ μέλλεις τι γνήσιον ἀπεργάζεσθαι εἰς φιλίαν 
τῷ Αϑηναίων δήμῳ καὶ ναὶ μὰ 4ία τῷ Πυριλάμπους γε πρός. 
ὅστις οὖν σὲ τούτοις ὁμοιότατον ἀττεργάσεται, οὗτός σὲ ττοιή- 

σει, ὡς ἐπιϑυμεῖς ττολιτικὸς εἶναι, ττολιτικὸν καὶ ῥητορικόν᾽ 

τῷ αὑτῶν γὰρ ἤϑει λεγομένων τῶν λόγων ἕκαστοι χαίρουσι, 
τῷ δὲ ἀλλοτρίῳ ἄχϑονται᾽ εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις, ὦ φίλη 
κεφαλή. λέγομέν τι πρὸς ταῦτα, ὦ Καλλίκλεις; 

ὦ Σώκρατες᾽ πέπονθα δὲ τὸ τῶν πολλῶν πάϑος᾽ οὐ πάνυ 

σοι τιείϑομαι. 

ΣΩ. Ὁ δήμου γὰρ ἔρως, ὦ Καλλίκλεις, ἐνὼν ἔν τῇ ψυχῇ τῇ 
-Ὀφ 2 α« ΕΞ, ΟῚ Ν ’ 3 Ν ΄ » ᾿Ν 

σῇ ἀντιστατεῖ μοι᾿ ἀλλ᾽ ξὰν πολλάκις ἴσως καὶ βέλτιον ταὐτὰ 

ταῦτα διασχοπώμεϑα, πεισϑύσει. ἀναμνήσθητι δ᾽ οὖν, ὅτι 

ΚΑ... Οὐκ οἱδ᾽ ὅντενά 'ἵμοι τρόπον δοκεῖς εὖ λέγειν, 

δύο ἔφαμεν εἶναι τὰς παρασκευὰς ἕπὲὶ τὸ ἕκαστον ϑεραπεύειν 

εἴρηται ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς τὰ κακὰ 
ἐπισπωμένων. ΑἸ850 σύν -Ξ πε 
ἀ6πι Υ δι] βίθ, ὉΠῚ θη ΡΙΘΙ8. ΥρῚ. 
Ηοπι. ΠΙα5 4,161 σύν τὸ μεγάλῳ 
ἀπέτισα», σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι, 
γυναιξί τὸ καὶ τεκέεσσιν. 

ἃ, Τ)ὴΔ5 δίγθθῃ πϑοὴ Ὗ Ἰθ᾽ σθυτηὕρθῃ 

ἴπι δίδδίθ ἰδὺ ἀδ ΒΥ τηϊῦ στόββου 66- 
ἔδῃνγ ἐγ ἀ16 ὅ'θ6]6 νϑυβυπάθῃ; υπὰ 

Ὀαδίθῃῦ ἀϊθ σϑῆγο δύδδίβκυπδί ΤΟΥ 

ΔΙΊΘὰ ἰῃ ἀΘΥ 51:00Π| 0 Π6 πὲ ΒΟΒΕΘΤ Πρ; 

". οὐ γὰρ μιμ. δεῖ ον ἄδθοι δεῖ 
8. ΑΠΠἢ. Ζὰ 80 6. ἀγομ. τῇ πολ. 
Κῦὔππίθ δἰπὸὺ πὰ} ἀυτοῃ μίμησις 
ΞΞξ δἑηνμίζαΐξο Ὀ]ΘΙΌ ΘΠ, ΔΌΘΙ ἀ]6 56 

ὙΠ Γ46 πΙοῃύ ρΘηϊ ρθη ; ἀ61 ΤΠ) 6 ΠΊῸ8 
τυῦταάθ θ8]1α ΠΘΤΘΌΒΕΙΆΙ]ΘΗ, 68.588 
6Τ 68. πη] Κοίποιη αὐτοφνῶς 
ὅμοιος Ζὰ ἰπὰπ ΠΆΡ 6. 

6. τῶν πολλῶν πύάϑος ἀ. ἢ. 
10} τηδομῃέθ 19 ἢ. ΠῸΤ ΑΠΡΘΠΘΉΠΙΘ65 
Πὔτϑπ, ἀπά δ ηη ΤΟ ἢ ἀ8 ΠΕῚ ΖΊΠῚ 
ΑΠΘΥΚΘΠΠΘη ἀ61 ὙΥ̓ΔΠσ ΠΟΙ ἀθῖ Π 6 Γ 
Ὑγογίθ ΠῸ1 ΒΟ ΠΟΥ ΘΠ ΒΟ] 16 556}. 

Θἴπο5. ὙΟἸΚΒ, 80 ροηῦτῃ ἀροτάϊθϑ 
ἘδΔΌΙσκοιῦ ὑπὰ Βοεαΐ ἀδΖα. 

518 4. δ᾽ οὖν (γρ]. 98), ἀδ 
γ ΟΠ ΘΙΊΡ 6 ΔΟ ΤΟΙ Πα πη4 ἀδ] 1 η- 
Ῥ᾽οβϑίθ!]ῦ 561η ἰ8556η4, πα Ζὰ 46 Πὶ 
ἀΘΙ] ο 6 πα, ν 85 16 46 η8}}8 ΒΙΟΠΘΓ 
δῦ ΟΟΘΥ Ζὰ ρ΄ Βοῆθηῆθηῃ πδύ, ψῖθ 
65. 810} Δ Οἢ πηϊῦ ἀ6Πὶ γΟΥ ΠΟΤ ΡΠ 
(ΠΙΟῚ τϊῦ ἄθπ Οταπάθ, ἀθὺ ἄθιῃ 
ΚΑΙ]. ἀαΒΥ̓ ογϑύδῃη 1553 ΟΥ̓ΒΟΒ τ ) 
γϑτῃαϊύθη τηδρ". --- ἔὄφινμδν, θ4, 
-- ἕκαστον Βυδ)οοικασουϑαεῖν Ζτι 
ϑεραπεύειν. --- μία» μὲν (εἶναι). 
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καὶ σῶμα καὶ ψυχήν, μίαν μὲν πρὸς ἡδονὴν ὄμιλεῖν, τὴν᾽ 
ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλτιστον, μὴ καταχαριζόμενον ἀλλὰ δια- 
μαχόμενον. οὐ ταῦτα ἣν ἃ τότε ὡριζόμεϑα: 

ΚΑ... Πανυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἣ μὲν τυ ἡ πρὸς ἡδονήν, ἀγεννὴς καὶ ἡ οὐδὲν. 
ἄλλο ἢ κολακεία ἘΡΥχανϑι οὖσα" ἢ γάρ: 

Θ6. ΚΑΖ. Ἔστω, εἶ βούλει, σοὶ οὕτως. 

ΣΩ. Ἡ δὲ γε ἐτερα, ὅχτως ε βέλτιστον ἔσται τοῦτο, εἴτε: 

σῶμα τυγχάνει ὃν εἴτε ψυχή, ὃ ϑεραπεύομεν: 

ΚΑ... Πανυ γε. 

ΣΩ. Ὧρ᾽ οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἔστι τῇ πόλει καὶ 
τοῖς πολίταις ϑεραπεύειν, ὡς βελτίστους αὐτοὺς τοὺς πολί- 

τας ποιοῦντας; ἄνευ γὰρ δὴ τούτου, ὡς ἕν τοῖς ἔμπροσϑεν᾽ 

εὑρίσκομεν, οὐδὲν ὄφελος ἄλλην εὐεργεσίαν οὐδεμίαν τερος- 
514 φέρειν, ἐὰν μὴ καλὴ κἀγαϑὴ ἡ διάνοια ἢ τῶν μελλόντων" 

ἢ χρήματα πολλὰ λαμβάνειν ἢ ἀρχήν τινων ἢ ἄλλην δύναμων» 

ἡντινοῦν. ϑῶμεν οὕτως ἔχειν; 

ΚΑ... Πανυ γε, εἴ σοι ἥδιον. 

ΣΩ. Εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὦ Καλλίκλεις, δημο-. 
σίᾳ πράξοντες τῶν πολιτικῶν πραγμάτων πὲ τὰ οἰχοδομικα, 

ἢ τειχῶν ἢ νεωρίων ἢ ἱερῶν ἐπὲ τὰ μέγιστα οἰκοδομήματα, 
Ὁ πότερον ἔδει ἂν ἡμᾶς σκέψασθαι ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ἐξετάσαι, 

πρὸς ἡδονήν ἜΣ Βυ γ76οι) ὁ ὄμι- 1 τιν ΔΌβοΙυί Ξξ δημοσιξύειν 14 ἅ. 
λεῖν (εἴτε σώματι εἴτε ψυχῇ). -- τῶν πολιτ. πραγμ. Ῥᾶτοῖϊθ. 6 6- 

6. ἦ ἑτέρα οτρἄηζθ ἐστὶ πρὸς πἰθϊν δομᾶμπρίρ' το τὰ οἰκοδομ. 
τοῦτο. - τῇ πόλει Ῥτοϊορύϊβοι ᾿ς ,(Δ8 Βδυνγθβθη 818 Τὴ6Ὶ] ἀογ 
ΖᾺ ἐπιχέιρ. οοΟμβύσσὺ βἰαὺῦ Ζζὰ ὃ η ΠΟ ΟΠ 6 ῃ Τμδεϊρ κοϊθοη." Ὠ]16. 
θέεραπ., οὕτως πη ϑεραπ. Ζὰ ᾿ ει Ιπαθπρ' δὴμ. πράττειν τῶν» 
γουθιηᾶθη, ὡς βελτ. ποιοῦντας πολ. πραγμάτων (τῇ) οἰδὲ οἰποι 
ἘΡΘΧΘΡ6Β6 γοη οὕτως. δίας πδοὴ Ζὰ βύδυκθη Ῥ] ΟΠ 5ΠΊ118. --- ἔδεε 
ἡμῖν τἱομύθυ βίοῃ ἀδ8 Ῥαγύϊοῖρ 'ι ἄν. ἔδει τοῦτο γίγνεσθαι Ἰιοἰδ8 : 
Οαβὰβ πο ἄθιη Ζὰ ϑεραπ. Ζὰ ᾿ ,ἰπ δἰπϑιι ὙΠ ΟΠ ΘΠ, ρΡ᾿ΘρΘθΘΠΘ ἢ 
οὐρἄμζοπάθη ϑυθδ]θοίδοοιυβαύν, 1 ΕΔ116 πηϑϑίθ 488 δΘβομοθοη (65 
Οἄδγ 65 δῦ ἄθπι ὕϑυθα]6 δἷπ δεῖ ρϑβοθδι ἃθ6γ πίομι)“ ; ἔδει ἄν: 
Ζιι ΘὨΓΠΘΠΠΊΘΙ. » 1 ΘΙΠ6 ΠῚ ΠηρΊΤύθη ΒΔ πη 5506 

514. ἐὰν μή, ἘγκΙ ἅταπρ; οπ ἀἃ8 ΒΘβομο μη“. ΑπάοΥβ ΚΎ ΡῸΓ 
ἄγεν τούτου. --- δηιιοσίκ πράτ- ὅ8, 2, 
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πρῶτον μὲν εἰ ἐπιστάμεϑα τὴν τέχνην ἢ οὐκ ἐπιστάμεϑα, 
τὴν οἰκοδομικήν, καὶ παρὰ τοῦ ἐμάϑομεν; ἔδει ἂν ἢ οὔ: 

ΚΑ... Πανυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν δεύτερον αὖ τόδε, εἴ τι ττώποτε οἰκοδόμημα 

φὠκοδομήκαμεν ἐδίᾳ ἢ τῶν φίλων τινὲ ἢ ἡμέτερον αὐτῶν, καὶ 

τοῦτο τὸ οἰκοδόμημα καλὸν ἢ αἰσχρόν ἔστι" καὶ εἰ μὲν εὑρί- 
σχομὲν σχοπούμενοι διδασκάλους τὲ ἡμῶν ἀγαϑοὺς καὶ ελ- 

λογίμους γεγονότας καὶ οἰκοδομήματα πολλὰ μὲν καὶ καλὰ 
Ἁ -- [4 2 ΄ « -- Α ἣ Ἀ Ν 

μετὰ τῶν διδασκάλων φκοδομημένα ἡμῖν, πολλὰ δὲ καὶ διὰ 
« -- 2 Ἀ -. ,’ 3 ’ ς᾽’ ᾿Ὶ 

ἡμῶν, εττξιδὴ τῶν διδασκάλων ἀπηλλαάγημεν, οὕτω μὲν δια- 

κειμένων νοῦν ἐχόντων ἣν ἂν ἰέναι ἐπὶ τὰ δημόσια ἔργα᾽ 
9 Ἁ ’ ’ 2, « - 3 - 2 - 2 

δέ δὲ μήτε διδάσκαλον εἴχομεν ἡμῶν αὐτῶν ἐτπτιδεῖξαι οἴκο- 

δομήματά τὲ ἢ μηδὲν ἢ πολλὰ καὶ μηδενὸς ἄξια, οὕτω δὲ 

ἀνόητον ἦν δήπου ἔπιχειρεῖν τοῖς δημοσίοις ἔργοις καὶ τπτταρα- 
καλεῖν ἀλλήλους ὃττ᾽ αὐτά. φῶμεν ταῦτα ὀρϑῶς λέγεσϑαι ἢ οὔ; 

ΚΑ... Πανυ γε. Ὰ 

πῦ. 
΄ ’ Ὶ - ἌΑ δος “ἃ « Ἀ 

χξιρήσαντες δημοσιξύξιν παρδκαλοῦμεν ἀλλήλους ὡς ἱκανοὶ 

ἑατροὶ ὄντες, ἐπτεσκεινάμεϑα δήπου ἂν ἐγώ τε σὲ καὶ σὺ ἐμέ, 

ΣΩ. Οὐχοῦν οὕτω πάντα, τά τε ἄλλα κἂν εἰ ἔστι- 

φέρε πρὸς ϑεῶν, αὐτὸς δὲ ὃ Σωκράτης πῶς ἔχει τὸ σῶμα 

πρὸς ὑγίξιαν; ἢ ἤδη τις ἄλλος διὰ Σωκράτην ἀπηλλάγη 

νόσου, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύϑερος; κἂν ἐγώ, οἶμαι, περὶ σοῦ 

6. διὰ ἡμῶν Θδροπβαίζ Ζὰ [ ΞΡΥΘΟμΘπΠά, οἷπ Ββίβρί 6] 8ΌΘΥ 
μετὰ τῶν διδασκ. --- οὕτω δέ. 
Ὁϊ6 Ηδηάβομτ, δἰθέθη δή. ΠοΙ 
ΒΡΓΘΟΠΡΘὈΥΔΌΟΗ δ Ῥ]δύοη8 
(8. 12) γογϊδηρὺ δέ. ΠΘῚ Τορ6]- 
Ττοομύα ῬδΓΆ]]6] 155 δῦ ΖΌΨΔΙ 
ΠΙΟΠὺ ἱπΠΙΠΊΘῚ ἀυτοΠρ σὺ, πᾶ- 
ΤΙ ΘΗ. ΠΟ σοπη 485 Π.ΘΙη ΟΠ ΓΟ 
ἔθ ]ὺ ΟΟΘΙ οἷπθ ρον 886. Απᾶ- 
ΚοΙΟ 16. οἰηὐτσιθε, ἀπα 50 πάθῃ 

5100}: ἀθη θείάθῃ μὲν πὺτ Εΐπ δέ 
(Ηεγοάύ. 8, 108. Ιβοογ. Ἐν. 28. 
Χοη. ΑΠ85Ὁ. 8,1, 48. Ογτ. 4, ὅδ, 
39. ὦσοη. 4, 7) οὐετ Εἴποιη μέν 
Ζννοὶ δὲ ([5σογ. Ῥαποϑρ. 116) οπί- 

οἶποβ ΕΓ δέ οἰπύτούθπάθη δή 
αὔτ ϊθθ 5160} πιοῃὺ ἤπάθη. νΥρ]. Εχο. 
ΧΠ ἀογ Μιάϊδπα Βυύίπηδηη8. --- 
ἢ μηδέν, ῬΙΏΌΓΑΙ. γοπ μηδείς νετ- 
πηϊβάρῃ. --- ἀγόητον ἦν. ἄν ΤΟ ]ὺ, 
ΠῚ 16 ΕῸ]ρ6. 815 ἘΠΘῈΒΌΪΘΙΒΊΟΙ 
Ζὰ ὈΘΖΘΙΟΉΠΘΠ, Πϑιηθηί ] 0 ἢ} Ὀ6ὶ 

Ῥοΐθηΐξα] θη ἘΠ4 τη068]6ῃ [Π]Ρ6Γ- 
80η8} 6 6 ἐξῆν. ἃ. 66 η30 Ζ. Β. 
Βεὶ καλὸν ἦν ΤΗυς. 1,38. Ῥοοὶ 
βύβ ὐ ἴῃ ρ]θ: ἢ 6) Ζι ΒΔ ΠΠΘ ΠΗ 8 Ρ᾽ 
14 6 καταγέλαστον ἂν ἦν. 

ἃ. οὕτω πάντα ετρ. ἐστί, --- 
αὐτὸς δέ 5. 52. -- δοῦλος ἀϊο 

Δ ὌΝ ἀρ ἢ 
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ὅτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν" καὶ δὲ μὴ εὑρίσκομεν δι᾽ ἡμᾶς 
6 μηδένα βελτίω γεγονότα τὸ σῶμα, μήτε τῶν ξένων μήτε τῶν 
ἀστῶν, μήτε γυναῖκα, τιρὸς Διός, ὦ Καλλίκλεις, οὐ καταγέλα- 

στον ἂν ἣν τῇ ἀληϑείᾳ, εἰς τοσοῦτον ἀνοίας ἐλϑεῖν ἀνθρώ- 
σους, ὥστε, πρὶν ἐδεωτεύοντας πολλὰ μὲν ὅπτως ἐτύχομεν 
σοιῆσαι, ττολλὰ δὲ κατορϑῶσαι καὶ γυμνάσασϑαι ἱκανῶς τὴν 
τέχνην, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο ὃν τῷ πέίϑῳ τὴν κεραμξείαν 
ἐπιχειρεῖν μανϑάνειν, καὶ αὐτούς τε δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν. 
καὶ ἄλλους τοιούτους παρακαλεῖν; οὐκ ἀνόητόν σοι δοκεῖ ἂν 
εἶναι οὕτω πράττειν: 

ΚΑ... Ἔμουγς. 

5816. ΣΩ. Νὺῦν δὲ, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ μὲν αὐτὸς 
ἄρτι ἄρχει πράττειν τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἐμὲ δὲ παρα- 
καλεῖς καὶ ὀνειδίζεις ὅτε οὐ πράττω, οὐκ ἐπισκειψόμεϑα ἀλ- 

μὰ νι Καλ λικλῆς ἤδη τινὰ ϑελαίω σεδρεοὐυμιο "δι πολι- 

στος καὶ ἄφρων, διὰ Καλὴ έα ὐλι, τὸ ἀν Δ οι γέγονδν, 

ν ἢ ξένος ἢ ἀστός, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύϑερος; λέγε μοι, ἐάν τίς σὲ 

ταῦτα ἐξετάζῃ, ὦ Καλλίκλεις, τί ἐρεῖς; τίνα φήσεις βελτίω 

σεδηεοηκέναι ἄνϑρωπον τῇ συνουσίᾳ τῇ σῇ; ὀκνεῖς ἀποκρίνα- 

σϑαι, εἴπερ ἔστι τὶ ἔργον σὸν ἔτει ἰδιωτεύοντος, πρὲὶν δημο- 
σιξύξιν δπιχειρεῖν: 
ΚΑ. Φιλόνεικος εἰ, ὦ Σώχρατες. 

ἽἼ1. ΣΩ. ᾿4λλ᾽ οὐ φιλονεδικίᾳ γε ἐρωτῶ, ἀλλ᾽ ὡς ἀληϑῶς 

βουλόμενος εἰδέναι, ὅντινά ποτὲ τρόπον οἴξε δεῖν τεολιτεύε- 
σϑαι ἕν ἡμῖν. ἢ ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσει ἡμῖν ἐλϑὼν επὲὶ 

ς τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἢ ὅπως ὅ τι βέλτιστοι οὗ ττολῖται 

ὦμεν; ἢ οὐ πολλάκις ἤδη ὡμολογήκαμεν τοῦτο δεῖν τεράττειν. 

τὸν πολιτικὸν ἄνδρα; ὡμολογήκαμεν ἢ οὔ; ἀποκρίνου. ὧμο-. 

λογήκαμεν᾽ ἐγὼ ὑτπτὲρ σοῦ ἀποκρινοῦμαι. δὲ τοίνυν τοῦτο 

ΒΚΙανΘμρΡΡαΧῚδ ὙγΔ] ΕΓ ἀ186. ἀδ- ΒΘ Πθὴ ψγΟ]]86, 161 ]Π19 ἢ σύ“. -- 
πιϑ] ρθη Αγζίθ νγὰβ ἡοὑζὺ ἀἰθ Ατ- ἐν τῷ πίϑῳ, ἃ. 1. ἃπι ΘΟΠ ΘΓΘΠ. 
ΠἸΘΠΡΙΩΧ 8. 51 ο. ἢ ὅπως. Ζὰ ἤ νιθᾶοτ- 

6. ὅπως ἔτύχομεν ,νἱθ 1 Γ5., ΒΟΙ6 ἐπιμδλήσει. 
ΘΌΘΠη ἰταΐθη, 80 ριῦ 685 δθθῃ 
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δεῖ τὸν ἀγαϑὸν ὕνάρο παρασκευάζειν τῇ ἑαυτοῦ ὀὐδλδι: νῦν 

μορ ἀναμνησθεὶς εἰτεὲ τιερὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ὧν ὀλίγῳ 

πρότερον ἔλεγες, εἰ ἔτει σοι δοκοῦσιν ἀγαϑοὶ πολῖται γεγονέ- 
ναν, Περικλῆς καὶ Κίμων καὶ Μιλτιάδης καὶ Θεμιστοκλῆς. 

ΚΑ.. Ἔμοιγε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἴτιδρ ἀγαϑοί, δῆλον ὅτι ἕκαστος αὐτῶν 
βελτίους ξτοίδε τοὺς πολίτας ἀντὶ χειρόνων. ἕποίει ἡ οὔ; 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὅτε Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ, 
χείρους ἦσαν οἱ ̓ 'ἀϑηναῖοι ἢ ὅτε τὰ τελευταῖα ἔλεγεν; 

ΚΑ... Ἴσως. 

ΣΩ. Οὐκΐἴσως δή, ὦ βἐλαίθαευ ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ ἐκ τῶν ὧμο- 

λογημένων, εἴττερ ἀγαϑός γ᾽ ἣν ἔχεῖνος πολίτης. 

ΚΑ... Τί οὖν δή: 

ΣΩ. Οὐδέν ἀλλὰ τόδε μοι εἰπὲ ἐπὶ τούτῳ, εἰ λέγονται 
᾿4ϑηναῖοι διὰ Περικλέα βελτίους γεγονέναι, ἢ πεᾶν τοὐναντίον 
διαφϑαρῆναι ὑπ᾽ ἐκξίνου. ταυτὶ γὰρ ἔγωγε ἀχούω, Περικλέα 

πεττοιηκέναι ᾿Αϑηναίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ λάλους καὶ 

φιλαργύρους, εἰς μισϑοφορίαν ττρῶτον καταστήσαντα. 
ΚΑ... Τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων ἀκούξις ταῦτα, ὦ Σώ- 

κρατες. 
ΓῚ 

ΐ Θ᾽] ΘΙ οἤβδιη ποΟἢ βομνθθθπάθ ἀπὰ 
6) Βουγυῃο]υπρ' ἀθυ στόββθη δύδεϊὐδ- Ἵν νον κι  Ὡτν ἐῖρν δὲν . 

πο αδαι δλὶ ΤῸΝ τ Ρλοοτ τς ΖΘΙΟμπΘη46 Αὐβο τ! Εἴ.) ----- ἤρχετο 
δα. 16 ΘΥΒΟΠΘΙΏΘῺ 815 50] ἢρ, α16 ἜΡΡΕΙ ΒΕΓ Ἢ 

με γΟΙΚ ᾿λῇ ΡΥ ΠρδΕ ἩΠ ἢ 6. διὰ Π|ερ. ἀϊα ννιγκοπᾶρ [Πτ- 
ἰἰβύθ υθυα θυ ΔΌΘΙ., ΘΠΩ ΟἼΘ10 “ἀἰοἶνξι “8: μισϑοφ. ῬΘΥΙΚΙΘΣ ΔΓ 

αἀ16 5ΟΒ] ησηθη ΕΟ] ρ 6 ἢ 510 ὴ ουβϑῦ βρὅ- ὕτμοθοτ 465 δικανικόν, στρατιω- 

6 Υ ζϑίσίθῃ, πὰ 416 5: οἢ ἅδον [Ππ- 
ὅτ; τς ̓ ᾿ν οἷς Σ τὰ " τικόν, ϑεωρικόν; ἀὰ8 ἐκχλησια- 
᾿- " τι ὯΝ ΔῈ ΠῚ ἫΣ ἐΈγτῈ στικόν τι τίς ὨΙΟΒὺ ΥῸΠ 1Ππὶ ΠΟΙ. 
ὈΓΤΊΘΏ, ΔΙ5 ᾿ῳ ; ΝΡ ΤΠ αν} -- σαν χραβαγόσφων Ξε ακῶνι; 

ἄον Ταυρομα πὰ (ογθο θρ κοι, ἈΌΘΓ ζόγντων. γρ]. Ῥτγοί, 3420. Ὁ ΐθϑ8θ 

Ὀπρθτθο μεροῖν ἰπσον δΟμΌΙοΥ. εκ ΝΟ ἸΘΝ μὰς ΘΙ ρ] ΘΙ ἤθη 65 

51 ἀ. ἐποίεξι. Τ)ὰ5 Πηροτέ, ᾿ 5610 ἀοΥ χινϑἔθῃ ΗΔ] δα 465 Ρρ6]0ρ. 
ἀϊ6 ἕογἀϑαθσπάθ ΤΠ δεϊρίκοιυ θ06- 1 ΚΚαϊθρβ ἰὰ Αὐπθη ὑπηᾶ 8πάρσῃ 
ΖΘΙΟΠπομα. (Π᾽Ά6 δ]ύθσηῃ Μίδου 1 διδαΐθηῃ πιϑηοῆθ ρα, ΔΗπιύθῃ 1Πὶ 
πα ΒΙ]ΔΠΘΟΥ ρθη Δ Οἢ ἰἤστθπ. Απββθγῃ ἀἷθ ἰδζοη. δύγθηρθ πϑο ἢ 
γΟ]]Π ΚΟΙΠΙ πη  μϑύθ ἢ ΥΥ Θυ Κθὴ αἰ θβοθθ. ᾿ ἀπηα ἐγ]6Ό6η πϑιμθηύ!οὴ ΕἸ1ρ᾽ 
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ΣΩ. ᾿Αλλὰ τάδε οὐκέτι ἀκούω, ἀλλὰ οἶδα σαφῶς καὶ ἐγὼ 

χαὶ σύ, ὅτι τὸ μὲν τερῶτον ηὐδοκίμεε Περικλῆς καὶ οὐδεμίαν 
αἰσχρὰν δίκην κατεψηφίσαντο αὐτοῦ ᾿Αϑηναῖοι, ἡνίκα χείρους 
ἤσαν" ἐπειδὴ δὲ καλοὶ κἀγαϑοὶ ἐγεγόνεσαν ὕπ᾽ αὐτοῦ, ἐπὲ 

τελευτῇ τοῦ βίου τοῦ Περικλέους, κλοττὴν κατεψηφίσαντο, 
ὀλίγου δὲ καὶ ϑανάτου ἐτίμησαν, δῆλον ὅτε ὡς πονηροῦ ὄντος. 

3. ΚΑ΄. Τί οὖν; τούτου ἕνεκα κακὲς ἦν Περικλῆς; 
ΣΩ. Ὄνων γοῦν ἂν ἐπιμελητὴς καὶ ἵππτων καὶ βοῶν τοι- 

οὔτος ὧν κακὸς ἂν ἐδόκει εἶναι, εἰ παραλαβὼν μὴ λακτί- 
ζοντας ἑαυτὸν μηδὲ κυρίττοντας μηδὲ δάκνοντας ἀπέδειξε 

ἢ οὐ δοκεῖ σοι ταῦτα ἅπαντα ποιοῦντας δι᾽ ἀγριότητα. 
4 Ξ- 2 4 « «- «ς -- , « 5} 

κακὸς ξέναι δπιμξδλητῆς ὁστισοῦν ὅτουοῦν ζώου, ὃς ἂν τταρα- 

λαβὼν ἡμερώτερα ἀποδείξῃ ἀγριώτερα ἢ παρέλαβε; δοκεῖ 
Ἂ 

ῆ οὔ: 

ΚΑ... Πάνυ γε, ἵνα σοι χαρίσωμαι. 
ΣΩ. Καὶ τόδε τοίνυν μοι χάρισαι ἀποκρινάμενος" πότερον 

καὶ ὃ ἄνϑρωπος ἕν τῶν ζώων ἐστὶν ἢ οὔ: 
ΚΑ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἘΡΘΡΘΊΗΗΝ ἐππεθνθῆς ἐπεμέλετο: 
ΚΑ. Ναί. 

ΣΩ. Τί οὖν; οὐκ ἔδει αὐτούς, ὡς ἄρτι ὡμολογοῦμεν, 

Ογιῃπδϑύκ. Τυκατρ μαδία {0 τι- 
Θ'6ῃ5 ἄδθῃ Εδιβυκαιηρ νϑτθοίθῃ, 
ὯΠᾺ 685 1880 510}: πιοῃῦ πδοῆννϑὶ- 
586Π, 6855 616565 ουθοῦ ἀδηη8}5 

ΠΙΟἢῦ τη 6 ἢ Γ θοδοῃύθῦ ψνοσά θη 861. 
16 δίμϑθη. Νϑο ΠΤ, ἀ16 ἸΠΤΘΠ 
ΝΑΠΊΘη ΘΌΘΠ ΥῸὴ 6 Πιϊῦ ἀ61ὴ 
Οοβύμβ Ζο ΒΟ] ρθπ θη ΟἾΓΘη 6Γ- 
Ἠ16] θη, ρΊΘΠΡΘη 8150 ΒΙΘΤΙῚ νγ6]- 
θ᾽ 8158 [τ ΨΟΓΌΙ]Δ6Υ, 

516. κλοπήν, ροοιιϊαΐιι. ΝΟΣ 
Τηυο. 2, 589, 65 νυϊάθ οἵ ψο- 

θ6η 56 }] ον δύδδύβν θσνν δ] ὑπ Πρ' 
415. ΑπϑΟΘΥ 465. ῃρ] 1] ΠΟ ἢΠΘ ἢ 
Καϊθρβ, ἀθ 556 α16 δηὐπιατ ρθη 
ΑΥΠΘΠΘΥ Βοτοιὺβ τη 6 στη, 8η- 

σοΚΙαρὺ ἀπά γογυγίη6 110. Μῦρ- 

160}, 4855 1656 ΡΟ] 5606 ΚΊαρ'6 
πίον ἀθπὶ ΤΊΙ06] ἀ6Γ Νδυπ πύγοι- 
ὍΠΡ ΥῸ0η ίδδίβρο! ἀοση οἰηρθ- 
Ὀγδομὺ ψυχαθ; ὉΠ56Γ6 ϑδίθ]]θ δύ 

16 δἰπζΖιρθ Νοίϊζ Βιθυ θ 6 1. --- 
τοιοῦτος ὧν, οὐκ το ἄσχο! εἰ 
παραλαβών. 2 λΆ.. 

ν». ὃν τῶν ζώων. Τὴᾶ88 ἀϊθ 
ΑὐΠΘΠΘΥ ἀυΤΟῃ ῬΘΙ. ὈΠΡΘΥ ΟΠ ῥοΘΥ 
ννυΓάθῃ, 501] ἀυτο ἄδπη ᾿ΘΙ ΟΠ Ὸ 

Ζὰ ΟΥ̓ ΘΙϑοπάθη υὙϑυιῃ 6] πη ά6 ῃ 
Βορτ ἀγριώτεροι Ὀονν 656 ὑγ6- 
ἄθη. ὕπι πὰη Ζὰ ἄθπι Βορυ 
ἄγριος ἀπᾷ ἥμερος Ζὰ ἸΚΟΠΊΠΙΘΠ, 
Ιη88ὕύ6 ἀΕΥ Μοη80ῃ ὑπέρ ἄθῃ 
ΒορτΠ ζῶον ροἴαβϑὺ γθγάθῃ. 



σδρ. 72. 516 Ὁ. ο. ἃ. 6. 139 

δικαιοτέρους γεγονέναι ἀντὶ ἀδικωτέρων ὑττ᾽ ἐκξίνου, εἴττερ 
2 - 2 -- 2 -- » Ὁ γι Α , 

ἔχεῖνος δπιδμδλεῖτο αὐτῶν ἀγαϑὸς ὧν τὰ πολιτικά; 

ΚΑ... Πᾶανυ γξ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν οἵ γε δίκαιοι ἥμεροι, ὡς ἔφη Ὅμηρος" σὺ δὲ 
τί φής; οὐχ οὕτως: 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. ᾿Δλλὰ μὴν ἀγριωτέρους γε αὐτοὺς ἀπέφηνεν ἢ οἵους 
παρέλαβε, καὶ ταῦτ᾽ εἰς αὑτόν, ὃν ἥκιστ᾽ ἂν ἐβούλετο. 

ΚΑ... Βούλει σοι ὁμολογήσω: 
ΣΩ. Εἰ δοκῶ γέ σοι ἀληϑῆ λέγειν. 
ΚΑ.1. Ἔστω δὴ ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους τε καὶ 

χείρους: 

ΚΑ... Ἔστω. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρ᾽ ἀγαϑὸς τὰ πολιτικὰ Περικλῆς ἣν ἔκ τούτου 
τοῦ λόγου. 

ΚΑ... Οὐ σύ γε φής. 

ΣΩ. Μὰ Δί᾽ οὐδέ γε σὺ ἐξ ὧν ὡμολόγεις. πάλιν δὲ λέγε 
μοι πεερὲ Κίμωνος" οὐκ ἐξωστράκισαν αὐτὸν οὗτοι οὗς ἐϑερά- 
πξυεν, ἵνα αὐτοῦ δέκα ἐτῶν μὴ ἀκούσειαν τῆς φωνῆς; καὶὲ 

Θεμιστοκλέα ταὐτὰ ταῦτα ἑξποίησαν καὶ φυγῇ προςεζημίω- 

σαν: Μιλτιάδην δὲ τὸν ἐν "Μαραϑῶνι εἷς τὸ βάφαδρῥον ὃμ- 

βαλεῖν ἐψηφίσαντο, καὶ εἰ μὴ διὰ τὸν ἐρηβιάψον, ἕνέπεσεν 
ἄν; καίτοι οὗτοι, εἶ ἦσαν ΤΡΘΡΕΕ ΕΔ ρ ὡς σὺ φής, οὐκ ἄν 

ποτὲ ταῦτα ἔπασχον. 
ἀρχὰς μὲν οὐκ ἐχπίπτουσιν 

Ὅμηρος. Οά. 6, 120. 
ἃ οὐκ ἀρ’ ἀγαϑὸς Π|ερ. ΠοΙ 

Βονγοῖβ Κιηρὺ ἔαδὺ ψῖ ΒΟΠΟΓΖ. 
5. αἃ, ΑΠΠδηρ,. --- προφεζημ. Π88 
δα γο ἃ} 6 πρός, μδυῇρ' ἱπ πρὸς 
δὲ ἀπά καὶ πρός, ἀϊτια βοῇ 
ΘΌΒΒΘΤ ΘΙ 8 Π| ΔΠΔΘΥΒ 8.18 8ΠῚ 
ΒΟΒ] 556. οἷἶπο5 ϑαίΖζο ἤπάθῃ. 
γρ]. 69". 183. -- ἐν Μαραϑ. 
50 Τ6ρρ.. 4, Τ07 ο. Τῇυο. 1, 18. 

οὔκουν οἵ΄ γε ἀγαϑοὲ ἡνίοχοι κατ᾽ 

χ τῶν ζευγῶν, ἐπειδὰν δὲ 

αον ΠΟ Ὠδθθη ἀ16 δύμθηϊ- 
ΒόΠθη Ποηθη θη Ὀ]Οβ56η ἰοοΆ]6Π 
Παιῖν, ἀᾶπον Μαραϑῶνι Τῇῦο. 
1. τ. ῬΙαῦ. Μϑποχ. 240 ἃ. θθῃ. 

18,208 ὑπὰ τοροἸπιᾷ 5810; θ6] Ατὶ- 
Βίορ 8 Π65. 

6. ἔπασχον» ν9]. 11 α. ῬΘῃη. ρΓὸ 
Οοτ. 199. ᾿Αὐο ἀἃ5 1 δίθ᾽ 86 ῃ6 
δύ ἴῃ 50] ἤθη Βοαϊπριπηρ 55δξΖθη 
Βδυῆρ' ρου. Οοη)., πιϊῦ ἀθπὶ 
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ϑεραπεύσωσι τοὺς ἵππους καὶ αὐτοὶ ἀμείνους γένωνται 
ἡνίοχοι, τότ᾽ ἐκπίπτουσιν. οὐκ ἔστι ταῦτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἡνιοχείᾳ 
οὔτ᾽ ἐν ἄλλῳ ἔργῳ οὐδενί" ἢ δοκεῖ σου; 

ΚΑ... Οὐκ ἔμοιγε. 

ΣΩ. ᾿ΔΑληϑεῖς ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὗ ἔμπροσθεν λόγοι ἦσαν, 

ὅτι οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ἄνδρα ἀγαϑὸν γεγονότα τὰ ττολιτικὰ 
ὃν τῇδε τῇ πόλει. σὺ δὲ ὡμολόγεις τῶν γε νῦν οὐδένα, τῶν 
μέντοι ἔμπροσϑεν, καὶ προδίλου τούτους τοὺς ἄνδρας οὗτοι 

δὲ ἀνεφάνησαν ἐξ ἴσου τοῖς νῦν ὄντες, ὥστε, εἰ οὗτοι ῥήτορες 

ἦσαν, οὔτε τῇ ἀληθινῇ ῥητορικῇ ἐχρῶντο (οὐ γὰρ ἂν ἐξέτεδ- 
σον), οὔτε τῇ κολακικῇ. 

19. ΚΑ... ᾿Αλλὰ μέντοι πολλοῦ γε δεῖ, ὦ Σώχρατες, 
μῇ ποτέ τις τῶν νῦν ἔργα τοιαῦτα ξργάσηται, οἷα τούτων ὃς 
βουΐλει εἴργασται. 

ΣΩ. Ὦ δαιμόνιε, οὐδ᾽ ἐγὼ ψέγω τούτους ὥς γε διακόνους 

δίναι πόλεως, ἀλλά μοι δοκοῦσι τῶν γε νῦν διακονικώτεροι 

γεγονέναι χαὶ μᾶλλον οἷοί τὲ ἐκτορίζειν τῇ τεόλεε ὧν ἐπε- 
ϑύμει᾽ ἀλλὰ γὰρ μεταβιβάζειν τὰς ἐπιϑυμίας καὶ μὴ ἔπει- 
τρέπειν, πείϑοντες καὶ βιαζόμενοι ἐπὶ τοῦτο, ὅϑεν ξἕμξλλον 

ΒΕρΡΤΙΗ ἀοΓ διθυ ὑπ ΟἸ]616ῃ- [ἰ 432 ἃ. Ἴοη. ὅ88 ἃ, ῬΆ]]. 48 ἀ. 
ΖΘΙΘΡΊ ΚΘ υ. 

5117. οὐκ ἂν ἐξεπ. οἰπ δι βιομῦ- 
᾿το ἢ πη τ ἀθαθρο σ Αὐβάγαοϊς, ἀ6Γ 
Ζιιηδοηβὲ σονδ]0 τη1ὖ0 ΒΕΖΙΘ μη ρ; 
8 ἢ ἀἸΘῪ ἜΥΡΊ ΘΙ σμαηρ᾽ τ ἀρ θη- 
᾿ΘΉ ΚΟΥ, ΒΟ Ο}] ΘΙ ΡΔΠΠῸΠρ᾽ 815 
γου]αβύ ἀ6γ γοϊκβραηϑῦ Ὀ6ΖΘΙΟΗ- 
Π6η πη. ᾽Ὲὸ σϑῆτε Ἐπθίογικ 
Πδίύο, νγ161] 516 416 Μϑηβοῆθῃ θ68- 

561 ΤηΔ ΟΠ, 516 Π16 Ζ. Β. ΘΙποΥ Απ- 

Κ]ῶρο δυβροβοθίζθ, ἀἰθ Βομηη616}- 
ἸΘΥΊΒΟ 6. ΔΌΘΙ 1π ΘΙΠ6ΠῚ 80] ΟἤΘη 
Ε8}16 [πη θη ἀατο Βρ ΘΟ] ἔθπ. -- 
πολλοῦ δεῖ, μή 80) ΑΠΘ]ΟΡῚΘ 
ΥῸΠ οὐδὲν δεινὸν μή, 20 4. 

υ. ὃς βούλει (ΞΞ ψιέυ5) ἀπά 
ὅστις βούλει 5016] ηῦ πὰ] Ρ]δίο- 
ΠΙΒΟῚ Ζὰ 861η, Υρ]. 95 6. Οταΐ. 

βούλει ροἱθὺ 5θῖπθ Ἐθοιομβ τα 
ϑα, ἀδηὺ 488 Ζι ΕἸη6πη) ΒΕορτ 
ὙΘΙΒΟΙΠΊΟ]ΖΟΠ6 ὃς βούλει ἀϊο νν6- 
Θσ6ῃ 465 Αὐ518}15. 465 Τ) ΠΟ β Γἃ- 
ΠΥ Οὐοτ 465 δυθβίδηθν ΡΥ 
(οὗτος, πᾶς τις) ἀπο η ΘΠ] 16 ἢ 
σονοτάθηθ ἘδΠΙρΊςοιῦ ουμα]ίθ, 
ἀυγοῃ ΟΔΒ ΒΘ ΖΘΙ ΟΠ Πρ ΘΙ ΚΘη- 
ΠΘΠ Ζὰ 1856 η, 6 1] 0 η6 οΥδΠηηηδ. 
ΒΘ] ]ηρ' ἢ δαΐζθ. 7.6 Π6 ΠῚ δι18ρ6- 
[4 ]]| 6 ηθὴ ΝΟΙΊΘΠ, ἡ ] ΟΠ 65 68 τύ 

Ζὰ γογίγούθη ἢδύ, Ζικ ΟΙΏΙη6. -- 

ος διακ. εἶναι ΞΞ Ξοἴδθιιῃ 56 ΠΙ ΘΠ 
ΒΓ, ἴῃ ΙὮΤΟΥ ΕἸΡΘΗΒΟΒΡῸ 88 
1). εἶναι μἰπσυροηϊρυ, γ]8 Ϊῃ 
ἑκὼν εἶται ΟὐοΡ τό γ᾽ ἐπ᾿ ἐκείνῳ 
εἶναι α. ἃ. --- ἐπιτρέπειν 4 ο. 
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ἀμείνους ἔσεσθαι οἱ πολῖται, ὡς ἔττος εἰχεεῖν οὐδὲν τούτων 

διέφερον ἔκεῖνοι᾽ ὅττδρ μόνον ἔργον ἐστὶν ἀγαθοῦ πολίτου. 
ναῦς δὲ καὶ τείχη καὶ νεώρια καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα καὶ 

ἐγώ σοε ὁμολογῶ δεινοτέρους εἶναι ἐκείνους τούτων ἔχττορί- 
ζειν. πρᾶγμα οὖν γελοῖον ποιοῦμεν ἐγώ τε καὶ σὺ ἔν τοῖς 
λόγοις" ἕν πιαντὲ γὰρ τῷ χρόνῳ, ὃν διαλεγόμεϑα, οὐδὲν παυ- 

ὄμεϑα εἰς τὸ αὐτὸ ἀξὶ περεφερόμενοι καὶ ἀγνοοῦντες ἀλ- 
λήλων ὅ τι λέγομεν. ἐγὼ οὖν σὲ πολλάκις οἶμαι ὡμολογηκέναι 

καὶ ἐγνωκέναι, ὡς ἄρα διττὴ αὕτη τίς ἢ πραγματεία ἕστὲὶ καὶ 

περὶ τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν ψυχήν, καὶ ἢ μὲν ἑτέρα διχκονική 
ἔστιν, ἦἧ δυνατὸν εἶναι ἐχττορίζειν, ἐὰν μὲν πεινῇ τὰ σώματα 

ἡμῶν, σιτία, ἐὰν δὲ δεινῇ, ποτά, ἐὰν δὲ διγῷ, ἱμάτια, στρώ- 

ματα, ὑποδήματα, ἄλλ᾽ ὧν ἔρχεται σώματα εἰς ἐπυϑυμίαν" 

καὶ ἐξεπίτηδές σοι διὰ τῶν αὐτῶν εἰχόνων λέγω, ἵνα ῥᾷον κατα- 

μάϑης. τούτων γὰρ ποριστικὸν εἶναι ἢ κάπηλον ὄντα ἢ ἔμ- 
πόρον ἢ δημιουργόν του αὐτῶν τούτων, συτοττοεὸν ἢ ὀιμοποιὸν 
ἢ ὑφάντην ἢ σκυτοτόμον ἢ σκυτοδειψγόν, οὐδὲν ϑαυμαστόν 
ἔστιν ὄντα τοιοῦτον δόξαι καὶ αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἽΝ 

πευτὴν δἔναι σώματος, παντὶ τῷ μὴ ξἰδότι, ὅτε ἔστι τις παρὰ 
ταῦτας ἁπάσας τέχνη ἘΕΡΉΘΟΡΩΣ, τὲ καὶ ἰατρική, ἣ δὴ τῷ 

οντί ἐστὲ σώματος ϑεραττξία, ἥνττερ καὶ προσήκει τούτων 
ἄρχειν πασῶν τῶν τεχνῶν καὶ χρῆσϑαι τοῖς τούτων ἔργοις 

διὰ τὸ εἰδέναι, ὅ τὸ τὸ χρηστὸν καὶ πονηρὸν τῶν σιτίων 
ἢ ποτῶν ἔστιν 8δἰς ἀρετὴν σώματος, τὰς δ᾽ ἄλλας πάσας 

ταύτας ἀγνοξῖν᾽ διὸ δὴ καὶ ταύτας μὲν δουλοτερξδτιεῖς τὲ καὶ 

διακονικὰς καὶ ἀνελευϑέρους εἶναι περὶ σώματος πραγμα- 

τείαν, τὰς ἄλλας τέχνας, τὴν δὲ γυμναστικὴν καὶ ἰατρικὴν 

’ὔ 6. διττὴ αὕτη τις ἡ πρ. τίρ Πθευρδπρ ἰπ ἀΪθ ΚΣ οδίλψινω. ---: 
Βέμαον Ζα διττή. γρ]. 22 4. | Οδιγῷ αὐείβοι ἐγ ῥιγοῖ. νγᾶϑ ἄρ τι- 

4. ἡ μὲν ἑτέρα. θὲν θερεη-ὀ 89 η8 ῬΒδθα. “8 ἃ 506}. -- τού- 

βϑὶΖ ἐγ πιϊὺ τῷ μὴ εἰδότι κ. τ. λ. ΤΩΡ ὑθ ΘᾺ εἶναι δ.Π8]0 Κα ]͵80}8, 
οἷα, σῖγα ΔΠ6Υ ἴῃ Τρ Ι πη ϑϑίροσ. ΌΓῸἢ ὄντα τοιοῦτον ψιῖθαοι δαΐ- 

Ῥογπὶ υυϊοάονμο]ν ἄυτον ταύτας ϑομΟμΝΠΙΘΩ, 
μὲν δουλοπρ., τὴν δὲ γυμν.κ.τ.ιλ. ΞΑ.Ρ̓0ἂ ἁπάσας 85. τέχνας, ν»ὶθ 516 
--- ἡ δυνατὸν» εἶναι Δ Ά]]Θ ΠΥ βορ ἼΘΙ ἀδτδι ροπαπηὺ γ τά θη, 

518 
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κατὰ τὸ δίκαιον δεσποίνας εἶναι τούτων. ταὐτὰ οὖν ταῦτα 
΄᾿ 3 ’ ΄ -ς ΄ ΄ 

ὅτι ἔστε καὶ περὶ ψυχήν, τοτὲ μέν μοι δοκεῖς μανϑάνειν ὅτι 

λέγω, καὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς ὅ τι ἐγὼ λέγω᾽ ἥκεις δὲ ὀλίγον 
΄ ΄ « ἢ Α 3 Ν ’ “- 

ὕστερον λέγων, ὅτε ἄνϑρωτποι καλοὶ κἀγαϑοὶ γεγόνασι τιολῖ- 
ται ἕν τῇ ττόλει, καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ ἐρωτῶ οἵτινες, δοκεῖς μοι 

ὁμοιοτάτους προτξίνεσϑαι ἀνθρώπους περὶ τὰ τπιολιτικώ, 
ὥσπερ ἂν εἰ τιδρὶ τὰ γυμναστικὰ ἐμοῦ ἐρωτῶντος, οἵτινες 
5 { Ν " γ" Ψψ ν Ἃς ΄ , 2 ΄ 

ἀγαϑοὶ γεγόνασιν ἢ εἰσὶ σωμάτων ϑεραπευταί, ἕλεγές μοι 

πάνυ σπουδάζων; Θεαρίων ὃ ἀρτοκόπος καὶ Μίϑαικος ὃ 
« τὴν ὀνψοττοιίαν συγγεγραφὼς τὴν Σικελικὴν καὶ Σάραμβος ὃ 

κάπηλος, ὅτε οὗτοι ϑαυμάσιοι γεγόνασι σωμάτων ϑεραπευταί, 
ὃ μὲν ἄρτους ϑαυμαστοὺς παρασχξυάζων, ὃ δὲ ὄψον, ὃ δὲ 

οἶνον. 

“4, Ἴσως ἂν οὖν ἠγανάχτεις, εἴ σοι ἔλεγον ἐγὼ ὅτι ἄν- 
ϑρωπὲ, ἕπαΐεις οὐδὲν περὶ γυμνασειικῆς᾽ διακόνους μοι 

λέγεις καὶ ἐπιϑυμιῶν παρασκευαστὰς ἀνθρώπους, οὐκ ἔτι- 

αἵοντας καλὸν κἀγαϑὸν οὐδὲν τεερὲ αὐτῶν, οἵ, ἂν οὕτω τύχω- 
σιν, ἐμπλήσαντες καὶ παχύναντες τὰ σώματα τῶν ἀνϑρώπων, 

ἐπαινούμενοι ὑτο᾽ αὐτῶν, ττροςταπολοῦσιν αὐτῶν καὶ τὰς ἀρ- 
χαίας σάρκας" οἱ δ᾽ αὖ δι᾽ ἀπειρίαν οὐ τοὺς ἑστιῶντας αἰτιά- 

σονται τῶν νόσων αἰτίους εἶναι καὶ τῆς ἀποβολῆς τῶν ἀρ- 

χαίων σαρκῶν, ἀλλ᾽ οἵ ἂν αὐτοῖς τύχωσι τότε παρόντες καὶ 

συμβουλεύοντες τι, ὅταν δὴ αὐτοῖς ἥκῃ ἢ τότε πλησμονὴ 
γόσον φέρουσα συχνῷ ὕστερον χρόνῳ, ἅτε ἄνευ τοῦ ὑγιεινοῦ 
γεγονυῖα, τούτους αἰτιάσονται καὶ ψέξουσι καὶ κακόν τι ποιή- 
σουσιν, ἂν οἷοί τ᾽ ὦσι, τοὺς δὲ προτέρους ἔκξίνους καὶ αἰτίους 

τῶν κακῶν ἐγκωμιάσουσι, καὶ σὺ νῦν, ὦ Καλλίκλεις ὅμοιό- 
τατον τούτῳ ἐργαζει᾽ ἐγκωμιάζεις ἀνθρώπους, οἷ τούτους 

518 Ὁ. πολῖται διδοδίδβιηξ ΠΟΥ, 
ψ16 17 6, ΘΌθη80 11 " οἱ ἐν τῇ 
πόλει ἀπὰ 19} ἄνδρες. 1)ὰ5 Οοπι- 
Ροβίθαπι ἄγϑρωποι πολῖται (γρ]. 
Χοη. Ογγ. 8, 7,14. Πεμ. 22, 609) 
μαὺ Αὐῤιθαῦ πὰ ψογθυιῃ ΖΚ ]- 
ΒΟΉΘῊ 510} ἴῃ α16 Μιίξθ ρ΄! ῃοπὶ- 
πιθῃ. ---.- περὶ τὰ πολιτ. Ζὰ γοῖ- 

δἰηάθη ταἱὐ ὁμοίοτ. ---- Σμιδλ. Ὁ 16 
51Κ. Κοομκαπϑοὺ νᾶ βρυιοῃνδτυ- 
10. Ηοτγαί. ὕδγηι. ὃ, 1, 19. 

6. ἂν οὕτω τύχωσιν. τιδποὶ- 
Ιη8] ἐγ ἴθ 516 65 80, πηδη ἢ πηδὶ 
ΘΙ ἔο]ρῦ δ} ρΊ ΘΙ οἢ 416 Κσδηκ- 
Ποιῦ, ἀδῆοῦ 80 Ζίθι] ]οἢ ΞΞ οἶα 

θοβδύίθῃ ΕΔ]16“. 
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-- “- ’ ᾽ ΄ 

εἱστιάκασιν εὐωχοῦντες ὧν ἐπεϑύμουν, καί φασι μεγάλην 

τὴν πόλιν πεποιηκέναι αὐτούς" ὅτι δὲ οἶδεῖ καὶ ὕττουλός 

ἔστι δι᾽ ἐχξίνους τοὺς παλαιούς, οὐκ αἰσϑάνονται. ἄνευ γὰρ 

σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης λιμένων καὶ νεωρίων καὶ τειχῶν 

καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλυαριῶν ἐμττεττλήκασι τὴν ττόλεν᾽ 
[χ ΕῚ 2 « “Α ς ᾿ς, Ἂς , 4 ΄ 

ὅταν οὖν δλϑῃ ἡ καταβολὴ αὕτη τῆς ἀσϑενξίας, τοὺς τότε 
΄ 2 , ΄ ΄ Α ᾿ ἤ 

παρόντας αἰτιασονται συμβούλους, Θεμιστοκλέα δὲ καὶ Κί. 

μωνα καὶ Περικλέα ἐγκωμιάσουσι, τοὺς αἰτίους τῶν κακῶν᾽ 
- Λῃ᾿γ, ] ΄’ ὙΝ ΑΝ “η -Ό ἐν -- 2 “ 

σοῦ δὲ ἴσως ξπιλήψονται, δὰν μὴ εὐλαβῇ, καὶ τοῦ μοῦ 
« , 2 ΄ «’ Α ΟΑΘῚ « ΄ Ἀ 

ἑταίρου ᾿Αλκιβιάδου, ὅταν καὶ τὰ ἀρχαῖα προσαττολλύωσι τερὸς 
ΓΙ 2 ,’ ᾿ 3 39. ὦ 2 -- - 2 9. ν»ῦ 

οἷς ἐκτήσαντο, οὐκ αἰτίων ὄντων τῶν κακῶν ἀλλ᾽ ἴσως συν-᾿ 

αἰτίων. καίτοι ἔγωγε ἀνόητον τρρᾶγμα καὶ νῦν δρῶ γιγνόμενον 

καὶ ἀκούω τῶν τπτιαλαιῶν ἀνδρῶν ττέρι. αἰσϑάνομαι γάρ, ὅταν 

ἡ πόλις τινὰ τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν μεταχειρίζηται ὡς ἀδι- 

κοῦντα, ἀγανακτούντων καὶ σχετλιαζόντων ὡς δεινὰ ττάσχουσι᾽ 
Ἁ ᾿ 2 Ἁ ᾽ν ’, ΄ ΕΙΣ 3 , «ς 9 

πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ τὴν ττόλιν τεξιτοίηκότες ἄρα ἀδίκως ὑτι 
39.»ϑ Ὁ 2 » ς «ς , ΄ Δ Ἂν ἈΠ Ψ -ς᾽ 

αὑτῆς ἀπόλλυνται, ὡς ὃ τούτων λόγος᾽ τὸ δὲ ὅλον ιἱϑεῦδὸς 

ἔστι. προστάτης γὰρ πόλεως οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε ἀδίκως ἀπό- 

λοίτο ὕπ᾽ αὐτῆς τῆς πόλεως ἧς προστατεῖ᾽ κινδυνεύει γὰρ 

ταὐτὸν ξίναι, ὅσοι τὲ πολιτικοὶ προσποιοῦνται είναι καὶ 
ὅσοι σοφισταί. καὶ γὰρ οἱ σοφισταί, ταάλλα σοφοὶ ὄντες, 

τοῦτο ἄτοπον ἔργάζονται πρᾶγμα φάσκχοντες γὰρ ἀρετῆς 
διδάσκαλοι εἰναι πολλάκις κατηγοροῦσι τῶν μαϑητῶν, ὡς 

ἀδικοῦσι σφᾶς αὐτούς, τούς τε μισϑοὺς ἀποστεροῦντες καὶ 
2) 2 ἡ , 2 2 , - ΄ - 9 ΦΎΝ ὦ ὃ Ν 
ἄλλην χαρίν οὐκ ἀποδιδόντες, εὐ πιαϑόντες ὑπ αὐτῶν᾽ καὶ 

τούτου τοῦ λόγου τί ἂν ἀλογώτερον εἴη τιρᾶγμα, ἀνθρώπους 
2 ᾽ν Ν , ΄ » Ὧλ 2 Α 2 

ἀγαϑοὺς καὶ δικαίους γενομένους, δξαιρεϑέντας μὲν ἀδικίαν 

ὑπὸ τοῦ διδασχάλου, σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν τούτῳ 

δὃ οὐκ ἔχουσιν; οὐ δοκεῖ σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ὦ ἑταῖρε: 

519 Ὁ. καίτοι (πᾶ ἀοομ“, ο. κιγδυγ. γάρ. γὰρ οὐκ ἃτὺ 

᾿ΌΡΊΘΙΟὮ 516 ΠΒΟἢ ἄθπι ὈἰΒμοτίροη οὐκ ἀδίκως, 5οἔδθσῃ 516 ἢ ἀἴθ5. δὴ 
“Κοϑὶπ Βθομὺ Ζὰ 80] μη Κίαρθη. ἄδπὶ Βίβριίϑὶθ ἀδὺ δορμὶδίθη θ6- 
ΒΒ 6η. --- ἄρα ἄοπι ἀδίκως νοῖ- Ο βοπάθυβ ἀθας] οι μοσϑιββίθ!!ῖ ---- 
᾿ϑηροβίβ!]ῦ, ἀπ αἴθ ΕΌ]ρ6 βομαγέ λόγου ἀλογ. ὙΥ οτύβρ!ε]. 
οι υοσίγοίθῃ Ζὰ 18.556}. 

519 
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ὡς ἀληθῶς δημηγορεῖν μὲ ἠνάγκασας, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ 

ἐϑέλων ἀποκρίνεσϑαι. 

“5. ΚΑ... Σὺ δ᾽ οὐκ ἂν οἷός τ᾽ εἴης λέγειν, εἰ μή τίς 

σοι ἀποχρίνοιτο: 
6. ΣΩ. Ἔοικά γε᾽ νῦν γοῦν συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, ἐττξιδή 
μοι οὐκ ἐϑέλεις ἀποκρίνεσθαι. ἀλλ᾽, ὦ ᾿᾽γαθϑέ, εἰχτὲ ττρὸς 
φιλίου, οὐ δοκεῖ σοι ἄλογον εἶναι ἀγαϑὸν φάσκοντα πεξττοι- 
ηκέναε τινὰ μέμφεσθαι τούτῳ, ὅτι ὕφ᾽ ἕαυτοῦ ἀγαϑὸς 

γεγονώς τὲ καὶ ὧν ἔπειτα πονηρός ἔστιν; 
ΚΑ... Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀκούεις τοιαῦτα λεγόντων τῶν φασκόντων 

παιδεύειν ἀνϑρώπους εἰς ἀρετήν; 

ΚΑ... Ἔγωγε᾽ ἀλλὰ τί ἂν λέγοις ἀνθρώπων πέρι οὐδενὸς 
ἀξίων: 

ΣΩ. Τί δ᾽ ἂν τιξρὲ ἐκξίνων λέγοις, οἵ φάσκοντες προξστά- 
γαί τῆς πόλεως καὶ ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως ὡς βελείστη ἔσται, 

πάλιν αὐτῆς κατηγοροῦσιν, ὅταν τύχωσιν, ὡς ττονηροτάτης:; 

οἴει τι διαφέρειν τούτους ἐκείνων; ταὐτόν, ὦ μακάρε᾽, ἐστὶ 
σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ, ἢ ἐγγύς τι καὶ παραπλήσιον, ὥσττερ ἐγὼ 

ν ἔλεγον πρὸς Πῶλον. σὺ δὲ δι᾽ ἄγνοιαν τὸ μὲν πάγκαλόν τι 

οἴξι ξΐναι, τὴν ῥητορικήν, τοῦ δὲ καταφρονεῖς. τῇ δὲ ἀληϑείᾳ 

κάλλιόν ἔστε σοφιστικὴ ῥητορικῆς ὅσῳτεερ νομοϑετικὴ δικα- 
στικῆς καὶ γυμναστικὴ ἑατρικῆς. μόνοις δ᾽ ἔγωγε καὶ ᾧμην 
τοῖς δημηγόροις τὲ καὶ σοφισταῖς οὐκ ἐγχωρεῖν μέμφεσθαι 

τούτῳ τῷ πράγματι, δ᾽ αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς πονηρόν ἔστιν 

520 

ἃ, δημηγορεῖν ,Ἰᾶηρ'6, Ζιβϑιη- 
ΤΙ Θ δ πρθηαο βάθη Ὠδ]ύθη “ ΞΞ 
συχνοὺς λόγους τείνειν 6 ΔΙΠΑΘΓΒ 
82 ς. --- λέγειν, αοροηβαὺξ ρ ρθη 
δημῆγ. --- ἔοικα πϑηλ] ον οὐχ 
οἷος τ᾽ εἶναι ἠπγϑιν, 

520. τί ἂν λέγοις; ἵπ ἀοΥ 
ἘΓΔρ οπίβρτιομὺ Ορύ. πὶ ἄν 
8361058ῦ ἈΠΒΓΘΠῚ ,501]6η“, ---- ἔλεγον 
68 ο. 

Ρ. κάλλιον 8. “ἈπΒδηρ'. -- μο- 
γοις δ᾽ ἔγωγε καὶ μην. Ζαβδπι- 
Π]ΘΠΠΔΠΡ: . Βοιάθ βίβθῃθῃη 5160} 
ΘΊΘΙΘΗ, αηα οἷ. ρα δ Οἢ, 
ἀ55" δίο. ΠῚ ὙΝοσ βίη! αηρ’: καὶ 
μόγοις δ᾽ ἐ, ᾧμην δῦ ὙΠ] 66, 
7611 ἀδάυτοῖι μόνοις Ζὰ βθατῖς 
θοίοηξ νυὔταϑ. --- τούτῳ---ὅ. 16 
Αββἰ πη] αὐύϊοη πηθθγθ] οἰ δ τνῖθ 19 ἃ 
ΡΟ 465 ΝΔΟΒαΤ ΟΙΚΒ, ἀΘΥ ἀ6Πὶ 
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εἰς σφᾶς, ἢ τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἅμα καὶ ἑαυτῶν κατηγορεῖν, 

ὅτε οὐδὲν ὠφελήκασιν οὕς φασιν ὠφελεῖν" οὐχ οὕτως ἔχει; 
ΚΑ... Πάνυ γε. 
ΣΩ. Καὶ προέσϑαι γε δήπου τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ μισϑοῦ, 

ὡς τὸ εἰκός, μόνοις τούξοις ἐνεχώρει, εἴττερ ἀληϑῆ ἔλεγον. 
ἄλλην μὲν γὰρ εὐεργεσίαν τις εὐεργετηϑείς, οἷον ταχὺς γε- 

γνόμενος διὰ παιδοτρίβην, ἴσως ἂν ἀποστερήσειξ τὴν χάριν, 
δἰ προοῖτο αὐτῷ ὃ παιδοτρίβης καὶ μὴ συνθέμενος αὐτῷ 
μισϑὸν ὅτε μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺς τοῦ τάχους λαμβάνοι 

τὸ ἀργύριον᾽ οὐ γὰρ τῇ βραδυτῆτι, οἶμαι, ἀδικοῦσιν οἱ ἄν- 
ϑρωποι, ἀλλ᾽ ἀδικίᾳ ἢ γάρ; 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἴ τις αὐτὸ τοῦτο ἀφαιρεῖ, τὴν ἀδικίαν, οὐδὲν 
δεινὸν αὐτῷ μήποτε ἀδικηϑῆ, ἀλλὰ μόνῳ ἀσφαλὲς ταύτην 

τὴν εὐεργεσίαν τεροέσϑαι, εἴττερ τῷ ὄντι δύναιτό τις ἀγαϑοὺς 
ποιεῖν. οὐχ οὕτως; 

ΚΑ.1. Φημί. 

“θ. ΣΩ. Μιὰ ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ξοικε, τὰς μὲν ἄλλας συμ- 

βουλὰς συμβουλεύειν λαμβάνοντα ἀργύριον, οἷον οἰκοδομίας 
πέρι ἢ τῶν ἄλλων τεχνῶν, οὐδὲν αἰσχρόν. 

ΚΑ.. Ἔοικέ γε. 

ΣΩ. Περὲ δὲ γε ταύτης τῆς πράξεως, ὅντιν᾽ ἄν τις τρόπον 

ὡς βέλτιστος εἴη καὶ ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοικοῖ ἢ ττό- 
λέν, αἰσχρὸν νενόμισται μὴ φάναι συμβουλεύειν, ἐὰν μή τις 
αὐτῷ ἀργύριον διδῷ. ἢ γαρ: 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. δῆλον γὰρ ὅτε τοῦτο αἵτιόν ἔστιν, 'ὅτε μόνη αὕτη 

τῶν εὐεργεσιῶν τὸν εὖ παϑόντα ἔπιϑυμεῖν ποιεῖ ἀντ εὖ 
ποιξῖν᾽ ὥστε καλὸν δοκεῖ τὸ σημεῖον εἶναι, εἰ εὖ ποιήσας 

Ῥοιιοηϑύγα θῖν ΖΟΪΚ οπηπηῦ. --- ἢ κα- [ ἢν.--- οὐ γὰρ τῇ βραδ. ἀδικοῦσιν. 
τηγορεῖν νὸν μην Δυμἄπρθπα: ἃ1580 τῦιγα ᾿ῃπθὴ πὶ ἀδγ 1δηρ- 
»ΟΟδυ, 85011{8 ἸΘἢ τηθῖπθη, ΚἸαρθη ᾿ βϑιηκοὶῦ πιοηῦ δι ἢ ΖαρΡ]610}} 416 
516 510 ἢ} β6] 8ὺ δῃ“. Τλαβὺ πα Υ ΘΥδη] αβϑαπρ Ζιπὶ ἀδι- 

’ ᾿ »" 

ς. ἐνεχώρει 8. 14 ο χὰ ἀνοήτον πεῖν ΒΘ ΠΟΙΊΠΊΘΗ. 

Ῥ]δίομβ ΟΟΥΡΙα5 νὸμ Κυϑίζ. ᾽ 10 
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ταύτην τὴν εὐεργεσίαν ἄντ᾽ εὖ πείσεται, εἰ δὲ μή, οὔ. ἔστι 

ταῦτα οὕτως ἔχοντα; 

ὅ21 ΚΑ. Ἔὀτιν. 

ΣΩ. Ἐπὶ ποτέραν οὖν μὲ παρακαλεῖς τὴν ϑεραπείαν τῆς 

πόλεως, διόρισόν μοι᾿ τὴν τοῦ διαμάχεσθαι ᾿4ϑηναίοις, ὅπως 

ὡς βέλτιστοι ἔσονται, ὡς ἐατρόν, ἢ ὡς διακονήσοντα καὶ πρὸς 

χάριν ὁμιλήσοντα; ταληϑῆ μοι εἰπέ, Καλλίκλεις᾽ δίκαιος γὰρ 

δἰ, ὥσπερ ἤρξω παρρησιάζεσϑαι πρὸς ἐμέ, διατελεῖν ἃ νοεῖς 
λέγων᾽ καὶ νῦν εὖ καὶ γενναίως εἶχέ. 

ΚΑ... “έγω τοίνυν ὅτι ὡς διακονήσοντα. 
ν ΣΩ. Κολακεύσοντα ἄρα με, ὦ γενναιότατε, παρακαλεῖς. 

ΚΑ... Εἴ σοι Μυσόν γε ἥδιον καλεῖν, ὦ Σώκρατες" ὡς εἶ 

μὴ ταῦτά γὲ ττοιήσεις --- 

ΣΩ. Μὴ εἴπης ὃ πολλάκις εἴρηκας, ὅτε αἀττοχτενξεῖ μὲ ὃ 

βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ καὶ ἐγὼ εἴπεω, ὅτε πονηρός γε ὧν ἀγα- 

ϑὸν ὄντα᾽ μηδ᾽ ὅτι ἀφαιρήσεται ἔάν τι ἔχω, ἵνα μὴ αὖ ἐγὼ 
ὁ δἴχτω ὅτι ἀλλ᾽ ἀφελόμενος οὐχ ξξξι ὅ τε χρήσεται αὐτοῖς, 

ἄλλ᾽ ὥσπερ μὲ ἀδίκως ἀφείλετο, οὕτω καὶ λαβὼν ἀδίκως 

χρήσεται, ξἰ δὲ ἀδίκως, αἰσχρῶς, εἰ δὲ αἰσχρῶς, κακῶς. 

ἽΠ. ΚΑΑ.. Ὥς μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, πισεξύξιν μηδ᾽ 

ἂν ἕν τούτων παϑεῖν, ὡς οἰκῶν ἐχττοδὼν καὶ οὐκ ἂν εἴσαχ- 

ϑεὶς εἰς δικαστήριον ὑπὸ πάνυ ἴσως μοχϑηροῦ ἀνθρώπου 
καὶ φαύλου. 

ἢ Αππομάσηρ δῇ δοκτδύθβ, ἀθυ 'ἱπ 3 ΠΙΘΌΘΥ ΜΎΒΘΙ ΠΘΠΠΘΗ, ἅ. ἢ. πϑέϊγ- 
ἀθν Ὑπαῦὺ 8]]ϑῖη α16 πϑμγ δύδαϊβ- ᾿ ΠΠΙΟΠ θη ππα πούμνγθηαίρθη ΠῚ ΠΡ’ θη 

Κυαπδῦ δύ, οΠη6 56! ἀδθϑὶ ἀϊ6 ἀ6-ὀ  ἀυσοῆδιβ ἀϊ6 ἢ 8 5511 0 Πδύθ ϑ6106 
ΠΥ σὰ γΘΥΌΘΥΡΘΙ, ΔΌΘΙ Δ0). ΟΠΠΘ 

516 ἢ) γῸΥ [ΠΤ σὰ ἔγοῃίθη. 

521. ποτέραν τὴν ϑερ. ὍεΓ 
ΑΤΌΚΟΙ ρ]θι ἢ 815 Οταῦ. 499. Ζαὰ 
ἄορ ϑεραπ. τοῦ διαμ. ὈοΚοπηΐ 
510 5, πόθον (ἀ) 56] 050. 

Ῥ. κολαβ. βομδυίου Θθρθηβδίζ 
Ζζα γενναιότατε. --- εἴ σοι Μυσὸν 
- καλεῖν. ,τηθὶπούνγθρθη 818 θἱἢ 
Μγ5867, ὕϑῆῃ ἀὰ οἰημθη 80] ΟΠ 6ῃ 

ΔΌρ ον π πη 1180.“ υσόν, ἀα8 
8Π 46 ϑ'6116 νοῦ χολαλ. υὑτγι, 
δῦ ΘΟ). ΟὙΔΙΠΠη 156 ἢ 16 616568 
Ζ σΟΠΒ ΓΓΘη. [85 ΘΡΙΙΟΗ νου 
Μυσῶν ἔσχατος ὈΘΖοΙοΠποέθ ἀθη 
νου οὨ ]]οϑύθηῃ Μθηβομθη. νὙρ[. 
Τηρδού. 209}. Οἷο. ΕἸδοο. 21,65. 

6. ὡς δοκεῖς. 68 6. --- μοχ- 
ϑηροῦ. 86 Ὁ, ἀιιβάγί οἰ Π1.ἢ} (πδ ἢ 
4) γοῃ πορφηρός ἀπϑθυβϑοῃ θάθη. --- 
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ΣΩ. ᾿Ανόητος ἄρα εἰμί, ὦ Καλλίκλεις, ὡς ἀληϑῶς, εἰ μὴ 

οἴομαι ἐν τῇδε τῇ πόλει ὁντινοῦν ἄν, ὅ τι τύχοι, τοῦτο 
παϑεῖν. τόδε μέντοι εὖ οἷδ᾽ ὅτι, ἐάνπερ εἰσίω εἴς δικα- 
στήριον περὶ τούτων τινὸς κινδυνεύων ὧν σὺ λέγεις, ττονηρός 
τίς (τὲ ἕσται ὃ εἰσάγων᾽ οὐδεὶς γὰρ ἂν χρηστὸς μὴ ἀδικοῦντ᾽ 
ἄνϑρωπον εἰσαγάγοι" καὶ οὐδὲν γὲ ἄτοττον εἰ ἀποϑάνοιμι. 

βούλει σοι εἴπω δι᾽ ὅ τε ταῦτα προσδοχῶ:; 
ΚΑ“. Πᾶανυ γε. 

ΣΩ. Οἷμαι μετ᾽ ὀλίγων ᾿Αϑηναίων, ἵνα μὴ εἴπω μόνος, 
δπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληϑῶς πολιτικῇ τέχνῃ καὶ πράττειν τὰ 
πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν᾽ ἅτε οὖν οὐ πρὸς χάριν λέγων τοὺς 
λόγους οὖς λέγω ἕκαάστοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, οὐ πρὸς 
τὸ ἥδιστον, καὶ οὐκ ξϑέλων ποιξῖν ἃ σὺ παραινεῖς, τὰ κομ- 

ινὰ ταῦτα, οὐχ ἕξω ὅ τι λέγω ἐν τῷ δικαστηρίῳ. ὃ αὐτὸς δέ 

μοι ἥκει λόγος, ὅνττερ πρὸς Πῶλον ἕλεγον᾽ κρινοῦμαι γὰρ ὡς 
ὃν παιδίοις ἰατρὸς ἂν κρίνοιτο κατηγοροῦντος ὀιψοττοιοῦ. 

σχόττει γάρ, τί ἂν ἀπολογοῖτο ὃ τοιοῦτος ἄνϑρωπος ἔν τού- 

τοις ληφϑείς, εἰ αὐτοῦ κατηγοροῖ τις λέγων ὅτι ὦ παῖδες, 

πολλὰ ὑμᾶς καὶ κακὰ ὅδε εἴργασται ἀνὴρ καὶ αὐτούς, καὶ 

τοὺς νεωτάτους ὑμῶν διαφϑείρει τέμνων τὲ καὶ κάων, καὶ 
ἐσχναίνων καὶ πνίγων ἀπορεῖν ποιξῖ, πικρότατα πόματα διδοὺς 
καὶ πεινῆν καὶ διινῆν ἀναγκάζων, οὐχ ὥσπερ ἐγὼ πολλὰ 
καὶ ἡδέα καὶ παντοδαπὰ εὐώχουν ὑμᾶς" τί ἂν οἴξι ἐν τούτῳ 
τῷ κακῷ ἀποληφϑέντα ἰατρὸν ἔχϑξιν εἰπεῖν; ἢ εἰ εἴττοι τὴν 

ἄρα εἰμί. ἸῬλατοῖι ἀΐθβ8 ΕΌΥΠι 468 
Βεαϊπριπρββαῦζθϑ τα 488 Κ΄ 61- 
δ] 0Π155 ΖΦ βομθη οτσάθυ- ὑπά 
Νδοῆδβαύζ 815 δ ἀυτσοῃδιβ ποίῃ- 
6 Πα]ρ65, ἐπαὐβϑ ἢ] 65 ΠΙηρὉ- 
δίθηῦ, ρον Ὑὐδῆσμοιῦ οαοὲ [Πη- 

τοῦ ἀθὲ ἘᾺ}15 ΔΌΘΙ πιο δ 
ΔΌΒΡΒΡΙΌΘΠΘΗ. 

6. τὰ κομψά εὔνα,,, 1686 Εδίη- 
᾿ιοιύθη“. Κ. Πδαὺ 86 ἷ ἄδιῃ 5. ρθ- 
ταύῃοη, τὰ κομψὰ ἀφιέναι. ἨΐΪετ 
πϑπηὺ ΠῸΠ ὃ. ὉΠρΡΘΚοΗησέ, υπὰ 
Τηϊὺ στόββογθιῃ Ἀθοῃῦ, 465 Κ8]]. 

Κὐπϑίο κομψα. --- κριγοῦμαι ἑαῦ. 
τηθά. ΓΤ ῬΡῶ88. 61 {φυνδαῖῖ8. --- ἐν 
τούτοις ληφϑείς ον ΞΞ παρὰ 
τούτοις δικασταῖς ΤΠαο. 1, 18. 

ληφϑείς πηϊῦ ΒοΖίθμαπρ' δα 80 
εἴ τίς σον λαβόμενος ἀπ χυιλιὶ 
ΘΌΘΠ80 22 ἀποληφϑέντα. 

522. ἀπορεῖν ποιεῖ 
ΖῈΓ Δ ΥΖυ ΟΠ αηρ ; ππίρθη (0) 
οὗν: ,οἠθιηδηὰ 85 510} 56] 080 

[1Ὶ 6 Τηϑοῃθη“. νρ]. Τῃϑδού. 149 ἃ. 
Μεπ. 79 6. ἢ ββθϑ ἀπορεῖν γΧᾺΥ 
ΘΌΘη Ζ16] ἀδτ βοσ. Πι:Δ]  ΚΌΙς. ---- 

οὈτηρὲ 

522 
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ἀλήϑειαν, ὅτι ταῦτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν, ὦ τταῖδες, ὑγιεινῶς, 

ὁπόσον οἴει ἂν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους δικαστάς: οὐ μέγα; 
ΚΑ... Ἴσως" οἴεσθαί γὲ χρή. 

ΣΩ. Οὐκοῦν οἴει ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἂν αὐτὸν ἔχεσθαι, ὅ 
ἔγονοοι τί χρὴ εἰπεῖν: 

ΚΑ.. Πανυ γε. 

8. 
πάϑοιμε ἂν εἰσελθὼν εἰς δικαστήριον. οὔτε γὰρ ἡδονὰς ἃς 

ΣΩ. Τοιοῦτον μέντοι καὶ ἐγὼ οἶδα ὅτι πάϑος 

ἐχπεπτόρικα ἕξω αὐτοῖς λέγειν, ἃς οὗτοι εὐεργεσίας καὶ ὠφε- 

λείας νομίζουσιν, ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορίζοντας ζηλῶ οὔτε οἷς 

πορίζεται" ἐᾶν τέ τίς μὲ ἢ νεωτέρους φῇ διαφϑείρειν ἀπορεῖν 
ποιοῦντα, 1) τοὺς πρεσβυτέρους κακηγορεῖν λέγοντα πικροὺς 

λόγους ἢ ἰδία ἢ δημοσία, οὔτε τὸ ἀληϑὲς ἕξω εἰπεῖν, ὅτι 

δικαίως πάντα ταῦτα ἐγὼ λέγω, καὶ ττράττω τὸ ὑμέτερον δὴ 
τοῦτο, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτε ἄλλο οὐδέν᾽ ὥστε ἴσως, ὅ τι 

ἂν τύχω, τοῦτο πείσομαι. 

ΚΑ... Δοκεῖ οὖν σοι, Σώκρατες, καλῶς ἔχειν ἄνϑρωπος 

ἕν πόλει οὕτω διακείμενος καὶ ἀδύνατος ὧν ἑαυτῷ βοηϑεῖν; 
ΣΩ. Εἰ ἐκεῖνό γε ἕν αὐτῷ ὑπάρχοι, ὦ Καλλίκλεις, ὃ σὺ 

πολλάκις ὡμολόγησας ξὲ βεβοηϑηκὼς εἴη αὑτῷ, μήτε περὶ 
ἀνθρώπους μήτε περὶ ϑεοὺς ἄδικον μηδὲν μήτε εἰρηκὼς 

μήτε εἰργασμένος. αὕτη γάρ τίς βοήϑεια ἑαυτῷ πολλάκις 

ἀϊτθοίθ Ναίυσ. (Εἰπθ ρϑυ θ8θ 
ΑΠ8]ΟΡῚΘ διούθῦ 1ηἰ 1,8. 16 Οοη- 
βὑγιιούϊοπ φεο αἱςογοΐ.) 

ὁπόσον. ταῦ ἀγάϊροβ ΒοΙβρ 6] 
ΓᾺΡ ἀ16 ᾿Ἰπα τοί ΒΤ ΔρῬΦΓΌΚ6Ι ἴῃ 
αἰτοοίου Εθάθ, ΟΟὐοΥ νυν] ]] οὐ ΘΠ ΘΥ 

οΙ ρα η ἐπ] 1οὴ6 Θ᾽ ϑὑξα ΒΟ Πρ’ 
ἀοΥ ϑρυύδοῆθ, 6] ὴῆθ ἀ88 510 ῇ 
ΖΜ ΊΒΟΠΘη ΕΥαροῦῦ πα Ψ οΙθυΙη 
ἀηΐοῚ ογδ πα θυ ηρ' ἀοΥ ΜΟαΔ]1- 
ὑδῦ 465 Ἰοὐζέθυύθῃ δἰ πβο 6 η46 
ἘΠα ἀδΔάΌΓΟΝ τηὺ ἸοὐΖύθυθιῃ Θ᾽ θη 
οὐχ ογίθη Ῥγδα κού Θρτ Ὁ1]- 
ἄοπαθ, 8ΔΌΘΥ ἔτ ἀἃ85 Εταρνοτί 
Βοιθοῦ ὑπὰ ἄθη ΟΠδτακίοσ ἀθὺ 
ἘΤδρ γο]] οι Π6 ρ] ΘΙ ΟΠ ΡΠ Ιρ᾽6 
οἴει 80 ϑιηβίθῃῦ, 818 ΤΘΡΊΘΥΘ. 68 
ἄφη Εταρβαύζ Ἐπα Δ] ΘΤΊΤΘ ἀθ 556} ᾿ 

ἃ. αὕτη τις βοηϑ. ἑαυτῷ ΞΞ 
ἄἀϊοϑα Ατῦ σοῃ δου]: τις 

Ὀοβομτ ἄπ] ἀθη {Ππλΐϑπρ᾽ 465 Βε- 
στρ βοηϑ. ἑαυτῷ, οἴπ8 βϑίπϑῃ 
ΤηΠη8]Ὁ0 ὉΠ ϑυπητηῦ ΖῈ ΠΘΟΉΘΗ, 

ἄϑῃει γογίγαρο 65 816} πιϊύ αὕτη. 
ἘΠ οΥ Κύππέθ πηδη ἄθῃ ΑΥ ΕΚ6] γϑτ- 
τη 880η. ΑΌΘΙ 88 τίς βοηϑ. Ἰᾶϑϑεὺ 
510} Ζὰ αὕτῇ ϑυρρ!ίτοη: ἡ βοηϑ., 
80 6885 416 Ὑγοτῦθ γοΠκἐἄπα]ρ᾽ 
Ἰαυϊοίοῃ : αὕτη γὰρ (ἡ βοήϑεια 
ἑαυτῷ, οὖσα) τις βοήϑεια ἑαυτῷ. 
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ἡμῖν ὡμολόγηται κρατίστῃ εἶναι. δὲ μὲν οὖν ἐμέ τις ἐξελέγ- 
χοι ταύτην τὴν βοήϑειαν ἀδύνατον ὄντα ἐμαυτῷ καὶ ἄλλῳ 

- 2 , 5. Δ.1.3 “- ἊΝ "ΜΝ ΘΥ. 2 

βοηϑεῖν, αἰσχυνοίμην ἂν καὶ ἕν πολλοῖς καὶ ἕν ὀλίγοις ἐξελεγ- 
χόμενος καὶ μόνος ὑπὸ μόνου, καὶ εἴ διὰ ταύτην τὴν ἀδυνα- 
μίαν ἀποϑνήσκοιμι, ἀγανακτοίην ἄν" εἰ δὲ κολακικῆς ῥητορι- 
κῆς ἐνδείᾳ τελευτῴην ἔγωγε, εὖ οἶδα ὅτι ῥαδίως ἴδοις ἄν με 
φέροντα τὸν ϑάνατον. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀποϑνήσκειν οὐδεὶς 
φοβεῖται, ὅστις μὴ παντάπασιν ἀλόγιστός τὲ καὶ ἄνανδρός 

ἔστε, τὸ δὲ ἀδικεῖν φοβεῖται᾽ πολλῶν γὰρ ἀ Ἴ - , φοβεῖται᾽ πολλῶν γὰρ ἀδικημάτων γέ 
Α Ἀ 5"; 2 ΄ ΄ 3» 

μοντὰ τὴν ψυχὴν ξἰς Αἐδον ἀφικέσθαι πάντων ἕξσχατον 

κακῶν ἐστιν. εἰ δὲ βούλει, σοὶ ἐγώ, ὡς τοῦτο οὕτως ἔχξι, 

ἐϑέλω λόγον λέξαι. 
ΚΑ. ᾿4λλ᾽ ἐπεύτερ γε καὶ τἄλλα ὅπέρανας, καὶ τοῦτο 

πέρανον. 

19. ΣΩ. άχουε δή, φασί, μάλα καλοῦ λόγου, ὃν σὺ μὲν 
ἈΝ ἐῷ ς ϑμχν - ΤΑ ᾿ ΄ ΑΥΝ δ ΝΕ ΕῚ ᾿-- 4 
ἥγηήσει υὖϑον, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἐγὼ δὲ λόγον᾽ ὡς ἀληϑῆ γὰρ 

ὕντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέγειν. ὥσττερ γὰρ Ὅμηρος λέγξει, 
διενείμαντο τὴν ἀρχὴν ὁ Ζεὺς καὶ ὃ Ποσειδῶν καὶ ὃ Πλού- 
τῶν, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλαβον. ἣν οὖν νόμος ὅδε 
περὶ ἀνθρώπων ἔπὶ Κρίνου, καὶ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἔστιν ὃν 
ϑεοῖς, τῶν ἀνϑρώπων τὸν μὲν δικαίως τὸν βίον διελϑόντα 

καὶ ὁσίως, ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς μακάρων νήσους ἀπιόντα 

Ιὴ οὐνγᾶβ Ὁ πάθσοι ῆϑιβα βηάού 

510} οὗτος τηϊὖὺ ἄθπι ΑτοϊκΚοὶ ἀπά 
τις ὈΘιβδιηπιθη Τπυοσ. 1, 120,6: 
τὸ βραχύ τι τοῦτο ΞΞ- τοῦτο τὸ 
βοαχύ τι ὄν. 5. ἀι6} 17 ο. 81 ἃ. 

0. ΘΟΒ]55. Βοἀθαύπδπιο ΗΠ Θ᾽ ΒΌηρ' 

δῇ ἀδΔ5 οσίρθ ΠΘῦθη πα ἀδ5 Ζὰ- 
Καηξορο θυ οηῦ, ἴῃ σ ΘΙ ΟΠΘΠῚ ΠῸΓ 

ἀθΥ τ ϑητμαῖῦ δυθοβύθ Ὀθβίθηῦ. 

528. φασίξΞ: ,ἀπὶ πλΐοἢ ἀ 6561 
σον] ΠΟΠΘὴ ΕΠ ΠΡ ΔΗΡ'ΒΙΟΤΠ]6] Ζὰ 
θβάϊθπθη“, μῦϑο», λόγον. Ὄϊοἢ- 
ἰὰηρ᾽, ΔΏΙΗ οΙῦ. Ὑρ]. 95. Ῥοῖη 
ῬΙ]δίοῃ ᾿ἰϑὺ ἀἴθβοῦ Μυίμοβ πιοηΐ 

Ὀ]Ο556 1 Μυίῃοβ, ἄθπη βθῖπθ {16 [- 
οι πϑίθῃ ΓΙ ΠΡΘη Κομηΐθ ΘΓ 
πΙσῃῦ δὰ ἈΠΒΙΟὮΤο ΕΘ] ροΥη- 
ἄθῃ ΟΊ]. ΥὟο 1600} ἀδἃ8 
Τορτη  βοῃροιηθηίθ διυΐῃοτο 
πὰ ἀἃ5 ΜγύΠΙ5Οη6 δηΐδηρ, ἰἀδϑύ 
510 ΒΟΉνΘΙ ΘΒ ἸΠΠΠ]6π ὑπαὶ ἰδ 
ψΟἘ] Ρ]αύομ βϑὶ θϑὺ πιοηῦ ρἂῃΖ 
ἀθαῦ] ἢ ρόνθθθη, ἄθηη ρόδα 
ἀδΙπι δῦ [ῃπΔ 16 τύ] 0 68 
1) γϑί8]]ὰηρ;, Βοα γ 158. 

"». μαμ. γήσους. Ὥστ Ηδάθ5 
ππηξαβδύ ἀ16 Ἰη861η ἀθὺ 6 ]ρθη 
πὰ ἄθη Ταγίαγοβ, 1Π] ΘΩΡΌΓΘΗ 

ΒΙΠΠΘ6. ἰδῦ ΕΓ ΞΞ Ταχίᾶτοβ. 2)16 

δὼ 
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οἰκεῖν ἕν πιάσῃ εὐδαιμονίᾳ ἐχτὸς κακῶν, τὸν δὲ ἀδίκως καὶ 
ἀϑέως εἰς τὸ τῆς τίσεώς τὲ καὶ δίκης δεσμωτήριον, ὃ δὴ 
Τάρταρον καλοῦσιν, ἰέναι. τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνου 

καὶ ἕτε νεωστὶ τοῦ Διὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοντος ζῶντες ἦσαν ζών- 

των, ἐκδίνῃ τῇ ἡμέρα δικάζοντες ἧ μέλλοιεν τελευτᾶν. κακῶς 

οὖν αἱ δίκαι ἐκρίνοντο" ὅ τε οὖν Πλούτων καὶ οἱ ἐπεμεληταὶ 
ὁ οὗ ἐκ μακάρων νήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς τὸν 4ία, ὅτε φοι- 
τῷέν σφιν ἄνϑρωποι ἑκατέρωσε ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν ὃ Ζεύς" 
ἀλλ᾽ ἐγώ, ἕφη, παύσω τοῦτο γιγνόμενον. νῦν μὲν γὰρ κακῶς 

αἱ δίκαι δικάζονται. ἀμττεχόμενοι γάρ, ἕφη, οὗ κρινόμενοι 
κρίνονται ζῶντες γὰρ κρίνονται. πολλοὶ οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ψυχὰς 

πονηρὰς ἔχοντες ἡμφιξσμένοι εἰσὶ σώματά τὲ καλὰ καὶ γένη 
καὶ πλούτους, καί, ἐπειδὰν ἡ κρίσις ἦ, ἔρχονται αὐτοῖς πολ- 

λοὶ μάρτυρες, μαρτυρήσοντες ὡς δικαίως βεβιώκασιν" οὗ οὖν 

ἃ δικασταὶ ὑπό τε τούτων ἐχττλήττονται, καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ 

ἀμπεχόμενοι δικάζουσι, πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτῶν ὀφϑαλ- 

μοὺς καὶ ὦτα καὶ ὅλον τὸ σῶμα προκεκαλυμμένοι. ταῦτα 
δὴ αὐτοῖς πάντα ἔπίπροσϑεν γίγνεται, καὶ τὰ αὑτῶν ἀμφι- 
ἕσματα καὶ τὰ τῶν κρινομένων. πρῶτον μὲν οὖν, ἔφη, παυ- 

στέον ἐστὶ προειδότας αὐτοὺς τὸν ϑάνατον᾽ νῦν γὰρ προ- 

ἴσασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηϑεῖ ὅπως ὧν 

κριτέον ἁπάντων τούτωνγ᾽ ο παύσῃ αὐτῶν. ἔπειτα γυμνοὺς 

Ιη56]η (61 Κ'ϑ]:ρθη (θ᾽ πηθ  ουβίο]- 
Ἰὰπρ' Η681045) Ἰξοπηῦ ΗΟΠΊΘΙ ΠΟΟἢ 
ποῦ (ΠῸΓ οἰ ΠΖ6]η6 [16 0]]ηρ 465 

Ζοὺβ ουάθη Ἰοθοηά, πψὶ6 18] δ]. 

Τοβϑὺ. Ηθποοῖ, ἴῃ 485 ΕΠ] ΒΙΌΙη 
γογϑούζὺ Οα. 4, 564), δος ἢ ἀδπ 
Ταγίαιο8. ΠΕ’ 815 οἴ Πρ' 155 ΔΘΥ 
Τιίϑποη 1115 8, 18. 478. Ῥ]αίοη 

Βοῃγοιοὺ Ζῃὰ ἀοΥ ΒΥ ΚοπἐΠ155 [οτί, 

4855 αἴθ δομβϑιάθηρ 46 Οαύθῃ 
ἘΠῚ Βὅβοη πᾶ} ἄρθιῃ Τοάθ οἷπθ 
4116 Μοῃβοῆθη ρ] ΘΙ Οῃτη δ 5510 ατη- 
ἔλϑβϑπᾶθ 56]. --- γεωστί ταῖῦ ἄθιῃ 
Ῥαγίϊοῖρ γευθυπάθῃ, ννῖθ ἅμα, με- 
ταξύ; οὈ6π80 6 ἐξαίφνης Ξε εὐϑύς. 

4. Προμηϑεῖ. ῬΡτοιηθίμ θα βοηβῦ 
ΒερυϊΠαθ Γ᾽ 6. Ζὰπη ΥΥ̓ ΔΘ ΒΡΓΌ ΟΝ 
σαρθῃ 416 Οοὐϊῃοὶῦ τοζθπάθῃ 
ΠΙΘΠΒΟΒΠΙΟΠΘη ΒΙΙΔπηρ', ἈΙΘΙ ἴπ 
ὑὐθ σι πβ πηι ηρ' ταὶ Ζθαβ 468- 
56η Θϑάδῃϊκθη ἰἰθ 6 1 ἀ16 Μθηβομοπ 
γον ΚΠ ΟΠ 6 η4, πο ΟΠ Ύ Δ ηΪς 6 ἢ 
βούζεπά, ἀϊ6 ἀοοῦ ΠῸΓ Ζὰ [ΠΓΘΠὶ 

Ηδ6116 ἀϊθπέθη. (Α 650}. Ῥτοπι. 248. 
Θνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέργε- 
σϑαι μόρον, Χορ. Μέγ ὠφέλημα 
τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. μή ν“ὶο- 
ἄἀθυμο] ἄθῃ ἱπ παύειν ᾿ἰΘροπάθη 
ΒερΎΠ 6 ὙΘΥμ οἰ παρ᾽.) 
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τεϑνεῶτας γὰρ δεῖ κρίνεσϑαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυμνὸν 
εἶναι, τεϑνεῶτα, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν ϑεωροῦντα 
ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἕχάστου, ἔρημον πάντων τῶν συγγξε- 
γῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐχεῖνον τὸν κόσμον, 

ἵνα δικαία ἡ κρίσις ἢ. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα ἐγνωκὼς πρότερος 
ἢ ὑμεῖς ἐποιησάμην δικαστὰς υἱεῖς ἐμαυτοῦ, δύο μὲν ἐχ τῆς 
᾿Ασίας, Μίνω τε καὶ Ῥαδάμανϑυν, ἕνα δὲ ἔκ τῆς Εὐρώπης, 

Αϊακόν᾽ οὗτοι οὖν ἐπειδὰν τελευτήσωσι, δικάσουσιν ἕν τῷ 

λειμῶνι ἕν τῇ τριόδῳ, ξξ ἧς φέρετον τὼ ὅδώ, ἡ μὲν εἰς μακά- 

ρων νήσους, ἡ δ᾽ εἰς Τάρταρον. καὶ τοὺς μὲν ἔκ τῆς ᾿Ασίας 

Ῥαδάμανϑυς κρινεῖ, τοὺς δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης Αὐακός" Μίνῳ 

δὲ πρεσβεῖα δώσω ἐπιδιακρίνειν, ἐὰν ἀπορῆτόν τι τὼ ἕτέρω, 
ἵνα ὡς δικαιοτάτη ἣ κρίσις ἢ περὶ τῆς πορξίας τοῖς ἄν- 

ϑρώποις. 

80. Ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Καλλίκλεις, ἃ ἐγὼ ἀκηκοὼς πιστεύω 

ἀληϑῆ εἶναι" καὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων τοιόνδε τί λογίζομαι 

συμβαίνειν. ὃ ϑάνατος τυγχάνει ὦν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδὲν 

ἄλλο ἢ δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώμα- 
τος, ἀπ᾽ ἀλλήλοιν" ἐπειδὰν δὲ διαλυϑῆτον ἄρα ἀπ᾽ ἀλλήλοιν, 
οὐ πολὺ ἧττον ἑκάτερον αὐτοῖν ἔχει τὴν ἕξιν τὴν αὑτοῦ, 
ἥνττξρ καὶ ὅτε ἔξη ὃ ἄνθρωπος, τό τε σῶμα τὴν φύσιν τὴν 

αὑτοῦ καὶ τὰ ϑεραπεύματα καὶ τὰ παϑήματα ἔνδηλα πάντα. 
οἷον εἴ τινος μέγα ἦν τὸ σῶμα φύσει ἢ τροφῇ ἢ ἀμφότερα 

ζῶντος, τούτου καὶ ἐπδιδὰν ἀποϑάνῃ ὃ νεκρὸς μέγας, καὶ εὖ 

παχύς, παχὺς καὶ ἀποϑανόντος, καὶ τάλλα οὕτως" καὶ εἰ αὖ 

ἐπδτήδευε κομᾶν, κομήτης τούτου καὶ ὃ νεκρός. μαστιγίας 

αὖ εἴ τις ἦν καὶ ἴχνη εἶχε τῶν πληγῶν οὐλὰς ἔν τῷ σώματι 

524. ἐν τῷ λειμῶνι. Ηοπι. Οἁ. 
11, δ39. 

Ὁ. τό τὸ σῶμα. 65 δοΥΓθβροη- 
αἰστὺ ἴῃ σοτϑ πάγου Οοπβίγπιοίϊοη 
ταὐτὸν δή κ. τ. λ. (4). --- ϑεραπ. 
Πα παϑημ. ὈΘΖθΙοἤπθη, πὰ 66- 
Βοπβδίζ ρϑρθη φύσις, ἀστοι Ζα- 
ὑπ 465 ΜΘηβΟΠ θη ΟΟΕΥ βοπϑίνὶθ 
ϑθνοσάθῃθ Ζιβίϑπάθ, 16Π65. [πῇ 

ΔΟΈΎΘΗ, ἀ16565 1Π| Δ ΒΒΙΥΘΠ ΚΙΠΠΘ, 

Ζ. Β. Ζὰγτ φύσις ρομῦτι 416 Κτ- 
ΡοΥρυῦββθ, Ζὰ ἄθῃ ϑεραπ. ἀδ8 
κομᾶν, σὰ ἄρῃ παϑ. ἀϊε οὐλαί. 
πῃ [ο]ρϑπάθηῃ (4) βἰπὰ ϑεραπ. τπά 
παϑ.. Ζυιβδιηηθηρ' οἰαβϑῦ Πη6Υ ἄθ1ὴ 
Αὐδάτιοκο παϑήματα, ἃ διὰ τὴν 
ἐπιτήδευσιν --- ἔσχεν. 
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ἊἋ « 4 ᾽ ἊἽἍΘΚ) ’, - Α “- Ν 

ἢ ὑπὸ μαστίγων ἢ ἄλλων τραυμάτων ζῶν, καὶ τεϑνεῶτος τὸ 

σῶμα ἔστιν ἐδεῖν ταῦτα ἔχον᾽ κατεξαγότα τὲ εἴ του ἦν μέλη 

ἢ διεστραμμένα ζῶντος, καὶ τεϑνεῶτος ταὐτὰ ταῦτα ἔνδηλα. 

ἑνὶ δὲ λόγῳ, οἷος εἶναι πιαρξσχξύαστο τὸ σῶμα ζῶν, ἔνδηλα 

ταῦτα καὶ τελευτήσαντος ἢ πάντα ἢ τὰ πολλὰ ἔπί τίνα 

χρόνον. ταὐτὸν δή μοι δοκεῖ τοῦτ᾽ ἄρα καὶ περὲ τὴν ψυχὴν 

δέναι, ὁ Καλλίκλεις" ἕνδηλα πάντα ἐστὶν ἔν τῇ ψυχῇ, ἐπειδὰν 

γυμνωϑῇ τοῦ σώματος, τά τὲ τῆς φύσεως καὶ τὰ παϑήματα, 
ἃ διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν ἑκάστου πράγματος ἔσχεν ἕν τῇ ψυχῇ 

ὃ ἄνϑρωπος. ἐπειδὰν οὖν ἀφίκωνται παρὰ τὸν δικαστήν, 

οὗ μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας παρὰ τὸν Ῥαδάμανϑυν, ὁ Ῥαδάμανϑυς 

ἐχδίνους ἐπιστήσας ϑεᾶται ἕκάστου τὴν ψυχήν, οὐκ εἰδὼς 

ὅτου ἐστίν, ἀλλὰ πολλάκις τοῦ μεγάλου βασιλέως ἐπιλαβό- 

μὲνος ἢ ἄλλου ὅτουοῦν βασιλέως ἢ δυνάστου κατεῖδεν οὐδὲν 
«ς δ νι « “« 2 Α ᾿" 4 2 -- 

ὑγιὲς ὃν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ διαμεμαστιγωμένην καὶ οὐλῶν με- 

στὴν ὑπὸ ἔπιορκιῶν καὶ ἀδικίας, ἃ ἕχάστῃη ἣ πρᾶξις αὐτοῦ 
2. Τ’΄ ὀ ε 2 ᾿Ὶ [4 Α , Α ε Ἁ , Ἁ 

δξωμόρξατο εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ πάντα σκολιὰ ὕπο ψξευδους καὶ 

ἀλαζονείας καὶ οὐδὲν εὐϑὺ διὰ τὸ ἄνευ ἀληθείας τεϑράφϑαε" 

καὶ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς καὶ ὕβρεως καὶ ἀκρατίας τῶν 

πράξεων ἀσυμμετρίας τὲ καὶ αἰσχρότητος γέμουσαν τὴν 
4 Ξ' τ 53 ἃ ΟΝ ΝΗ , Ἀγ. τἃ ϑιδΝ ἶχὰ 

ψυχὴν εἰδὲν᾽ ἰδὼν δὲ ἀτίμως ταύτην ἀπέπεμιμεν ευϑυ τῆς 

φρουρᾶς, οὗ μέλλει ἐλϑοῦσα ἀνατλῆναι τὰ προςήκοντα πάϑη. 
81. Προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἕν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ᾽ ἄλλου 

ὀρϑῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνέίνασϑαι ἢ 
᾿ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσϑαι, ἵνα ἄλλοι ὁρῶντες ττᾶ- 

σχοντα ἃ ἂν πάσχῃ φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται. εἰσὲ δὲ 
οἱ μὲν ὠφελούμενοί τὲ καὶ δίκην διδόντες ὑπὸ ϑεῶν τὲ καὶ 
ἀνθρώπων οὗτοι, οὗ ἂν ἰάσιμα ἁμαρτήματα ἁμάρτωσιν" 
, ’ “- , 2 «-- 2 , 

ὅμως δὲ δι᾽ ἀλγηδόνων καὶ ὀδυνῶν γίγνεται αὐτοῖς ἡ ὠφέλεια 

ὅ2ῦ. ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἀ65 [ ποΡοπθι δ πά6γ, μἰοῃὐ ἱπ ἀθπὶ Κ᾽ 6Γ- 
(ϑαπΖθη) Μϑῃβομθη, ἱπὶ ]πύϑτ- 3 Πδ]ψηΪ8586 46 ΑΡΠδηρΊρ κοῦ ἀ68 
ΒΟΠ166 ΟῈ 561 Π6 7 ὅ6616. δἰπθῃ γο 46πὶ ϑηάοτη. Θϑαυτοῃ 

ν». ὠφελούμενοί τε καὶ δίκην {τἰδὺ δὺο ἀ6 1 πἀπὐθρθογάπϑίθ 
διδ. γρ]. 60 ἀ; ἀϊ6 Βοίάθῃ Β6ὸ-ὀ (δώκην διδόγαι) 56] βὐᾶπαϊρ᾽ ποὺ- 
ΒΥ Θβο ΘΙ ηθ η ΡοΤΔΠΊδύϊ50}} ᾿. ΥΟΥ. 
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καὶ ἐνθάδε καὶ ἕν Δνδου" οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως ἀδικίας 

ἀπαλλάττεσθαι. οἱ δ᾽ ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ διὰ του- 

αὔτα ἀδικήματα ἀνίατοι γένωνται, ἔκ τούτων τὰ παρα- 

δείγματα γίγνεται, καὶ οὗτοι αὐτοὶ μὲν οὐκέτι ὀνίνανται 
32.» ΓΝ ᾿ ΜΗ, 2 5»; Ἁ », [{ ΄ ; 

οὐδὲν, ἅτε ἀνίατος ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίγανται οἱ τούτους 

ὁρῶντες διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰ μέγιστα καὶ ὀδυνηρύτατα καὶ 
φοβερώτατα πάϑη πάσχοντας τὸν ἀξὶ χρύνον, ἀτεχνῶς τταρα- 

, ; 2 . 2 “- γ ς΄ 2 -. ξ, ͵ ,’ 

δείγματα ἀνηρτνημένους δχεῖ δεν Ἅιδου ὃν τῷ δεσμωτηρίῳ, 

τοῖς ἀξὲ τῶν ἀδίκων ἀφικνουμένοις ϑεάματα καὶ νουϑετῆ- 
Ὲ 2 ’ ς, ν 3 , "ἷ,᾿ 2 "2 - 

ματα. ὧν ἐγὼ φημὲ ἕνα καὶ ἀρχέλαον ἔσεσθαι, δὲ ἀληϑὴ 

λέγει Πῶλος, καὶ ἄλλον ὅστις ἂν τοιοῦτος τύραννος ἢ οἶμαι 

δὲ καὶ τοὺς πολλοὺς εἰναι τούτων τῶν παραδειγμάτων δὃκ 
τυράννων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ τὰ τῶν πόλξων 

πραξάντων γεγονότας οὗτοι γὰρ διὰ τὴν ἐξουσίαν μέγιστα 
καὶ ἀνοσιώτατα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνουσι. μαρτυρεῖ δὲ 
τούτοις καὶ Ὅμηρος" βασιλέας γὰρ καὶ δυνάστας ἐκεῖνος 

πδητοίηκξ τοὺς ὃν Ἅτδου τὸν ἀξὶ χρύνον τιμωρουμένους, 

Τάνταλον καὶ Σίσυφον καὶ Τιτυόν᾽ Θερσίτην δέ, καὶ εἴ τις 
ἄλλος πονηρὸς ἣν ἰδιώτης, οὐδεὶς ττετοίηκε μεγάλαις τίμω- 

ρίαις συνεχόμενον ὡς ἀνίατον" οὐ γάρ, οἴμαι, ἐξῆν αὐτῷ" 

διὸ καὶ εὐδαιμονέστερος ἣν ἢ οἷς ἐξῆν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Καλ- 
λίκλεις, ἔκ τῶν δυναμένων εἰσὶ καὶ οἱ σφόδρα πονηροὶ γιγνό- 

γ Ν φων 4 , Ὁ ’ 2 4 
μενον ἀνϑρωποι᾽ οὐδὲν μὴν κωλύξι καὶ ἕν τούτοις ἀγαϑοὺς 

ἄνδρας ἐγγίγνεσθαι, καὶ σφόδρα γε ἄξιον ἄγασϑαι τῶν γιγνο- 

μένων᾽ χαλεπτὸν γάρ, ὦ Καλλίκλεις, καὶ πολλοῦ ἐπαίνου 
2) « 2 ’ , -- «-- , ἄξιον ὃν μεγάλῃ δξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόμενον δικαίως δια- 

βιῶναι. ὀλίγοι δὲ γίγνονται οὗ τοιοὔτοι᾽ ἐττεξὶ καὶ ἐνϑάδε καὶ 
ἄλλοϑε γεγόνασιν, οἶμαι δὲ καὶ ἔσονται καλοὶ κἀγαϑοὶ ταύτην 

32 - , ᾽ ἊΝ , 

τὴν ἀρδτὴν τὴν τοῦ δικαίως διαχειρίζειν ἃ ἄν τις ἐπιτρέπῃ" 

δὶς δὲ καὶ πάνυ ξδλλόγιεμος γέγονε καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλ- 
᾿ ’ Α 3 Α δ, " ς 6, δ τούτῶν τὰ παρ. δὺ8 6. ἀλλὰ γὰρ. 5. Αηἢ. καὶ οἱ 

ἸΠπθὴ ψϑυάθῃ ἀϊθ (Θγνν ἃ πίθη) 3 σῷ. πον. καί οὐχί δυλαμ. υπὰ 
Βείβρι6]θ, ἃ. ἢ. 818 σσουάθῃ Ζζὰ Β. [ ποφῆρ. γιγν. ἴπ γουμϑ]ηῖ88. Ζὰ 

ἃ. μαρτ. τούτοις πϑαίι. ΘΙΠΔΠΑΘΙ: 6 ἀδ8 ΘΠ6 850 5ἰπὰ 
516 ΔΊΟΘΝ 6485 8ηάοΓθ. 
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ληνας, ᾿Αριστείδης ὃ “υσιμάχου" οἱ δὲ πολλοί, ὦ ἄριστε, 

κακοὶ γίγνονται τῶν δυναστῶν. 

2, Ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὃ Ῥαδάμανϑυς ἐχεῖνος 

τοιοῦτόν τίνα λάβη, ἄλλο μὲν ττερὶ αὐτοῦ οὐκ οἶδεν οὐδέν, 
οὔϑ᾽ ὅστις οὔϑ᾽ ὠντινων, ὅτι δὲ πονηρός τις᾿ καὶ τοῦτο κατι- 

δὼν απτέπτεμιψεν εἰς Τάρταρον, ἐπισημηνάμενος, ξών τὲ ἐάσι- 
μος ἔάν τὲ ἀνίατος δοκῇ εἶναι" ὃ δὲ ἐχεῖσε ἀφικόμενος τὰ 
προσήκοντα παάσχϑί. δγνίοτε δ᾽ ἄλλην εἰσιδὼν ὁσίως βεβέεω- 
κυῖαν καὶ μετ ἀληθείας, ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ) ἄλλου τινός, 

μάλιστα μέν, ἐγωγέ φημί, ὦ Καλλίκλεις, φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ 
περ οξ γος καὶ οὐ πολυπραγμονήσαντος ἕν τῷ βίῳ, ἐὐροον 
τ8 καὶ ὃς μακάρων νήσους απέπεμιμ8. ταὐτὰ ταῦτα καὶ ὃ 

Αἰακός" ἕκατερος δὲ τούτων ῥάβδον ὃ ἔχων δικάζει" ὃ δὲ Μίνως 

δτισκοττῶν κάϑηται, μόνος ἔχων χρυσοῦν σκῆπετρον, ὥς φη- 

σιν Ὀδυσσεὺς ὃ Ὁμήρου ἰδεῖν αὐτὸν 

χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, ϑεμιστεύοντα νέκυσσιν. 

ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑττὸ τούτων τῶν λόγων πέπει- 

σμαι, καὶ σκοττῶ ὅήτως ἀποφανοῦμαι τῷ κριτῇ ὡς ὑγιξστάτην 

τὴν ψυχήν" χαίρειν οὖν ἐάσας τὰς τιμὰς τὰς τῶν πολλῶν 
ἀνϑρώπων, τὴν ἀλήϑειαν σκοττῶν τιξειράσομαι τῷ ὄντε ὡς ἂν 
δύνωμαι βέλτιστος ὧν καὶ ζῆν καὶ ἐπειδὰν ἀπτοϑνήσκω ἄπτο- 
ϑνήσκειν. τταρακαλῶ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας ἀνθρώπους, 
καϑ' ὅσον δύναμαι, καὶ δὴ καὶ σὲ ἀντιταρακαλῶ ἔπὲ τοῦτον 

526 Ὁ. ἐπισημ. ἄγ πᾶτη. ΝΜ οἀϊαπὶ 
ΓΙ αἀδ5 Αοἰναπη, οἷη ζΖοϑιοῆθη 

ΘΟ 561η6πηὶ {Πτ0 6116 Τηδ 6 η, 
ΥΕῚ. Πρ. 10,614 σημεῖα περι- 
ἄψαντας ΒΊ ΘΙ ΟΠ 115 γῸΠ' ἄδθῃ 
Τοἀοπτὶομέοση. ἐάν τε --- ἐάν τὲ 
8,180 ἴῃ 164οπὶ ἄθτ ὈοΙ άθη Εδ]16 
ΘΙ ὈΘΒΟΠΊΘΤΘ5 ΖοΊοΠ θη, οηΔΟἢ 

510ῃ 485 τὰ προςήκοντα πάσχειν 
τιοὨίοί. 

ο. τὰ αὑτοῦ πραξ. νχὰβ 5εῖπ65 
Απτηέθϑ (μου : ἴῃ 86 ποτ ΔΉΤΘΗ 
Τπέβ 6556) ἰδύ. --- ῥάβδος Ἐϊομίοτ- 

βύϑ Ὁ, βοηϑύ δ ἢ ρ] ΘΙ μθοἀθαξθηά 
τὺ σκῆπτρον. ΗΪΘΥ ΔΌΘΓ ἰδύ 488 
Θο]άθηθ ϑοθρύοι θη Ζθισηθη ἀο 
Πόμθγῃ γα ἄθϑβθη, ἀθτ (24) 
416 πρεςβεῖα Ἠδύ. 

4. Ὁμήρον. Οἄ. 11, δ67. --- 
ἀποφαν. πιθά. 465 [πέθῦ6 5568 (Ε]. 
26 Ὁ), ἀδ8 56 ἰη]ρ6 Ζοίβ πη. -- τὰς 
τῶν πολλώνγ-Ξετὰς ὑπὸ τῶν πολ- 
λῶν μακαριζομένας ϑγτιρ.216 6. 

6. ἀγτιπαρακαλῶ φρερθηῦθεν 
ἄθηῃ {τ ΒΘ σθη ΑἸ ΟΤἀΘ  Πρ’Θ 468 
ΚΑΊ]. 8ὅ ὁ ἢ, 21], 



520 οὲ τοῶταν Ὁ. α. 

ν 

Οδρ. 82. 8. 1δ8 

τὸν βίον καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦτον, ὃν ἐγώ φημέ ἀντὲ πάντων 

τῶν ἐνθάδε ἀγώνων εἶναι, καὶ ὀνειδίζω σοι, ὅτι οὐχ οἷός 
.» - ῶ “- - « , ΕῚ ΟΠ , εν" 

τ᾽ ἔσειε σαυτῷ βοηϑῆσαι, ὅταν ἣ δίκῃ σοί ἢ καὶ ἢ κρίσις ἣν 
-ψς Α Ε ᾷᾳ 7 23. 2 ῶ 4 2 Α Α μὴ Α Α -- 

νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, ἀλλὰ ελϑὼν παρὰ τὸν δικαστὴν τὸν τῆς 

Αἰγίνης υἱόν, ἐπειδάν σου ξπιλαβόμενος ἄγῃ, χασμήσει καὶ 
2 ’ 2." τ τ Ὁ. ἌΝ ω. ἘΡ' γ Δ τ ..2 ο- , γ 

ἐλιγγιάσεις οὐδὲν ἧττον ἡ ἐγὼ ἐνϑάδε σὺ ἔκεῖ, καί σε ἴσως 
τυτιτήσει τις καὶ ἐπὶ κόρρης ἀτίμως καὶ πάντως προττηλακεεῖ. 

89. 
ὥσττερ γραὸς καὶ καταφρονεῖς αὐτῶν, καὶ οὐδέν γ᾽ ἂν ἦν 

Τάχα δ᾽ οὖν ταῦτα μῦϑός σοι δοκεῖ λέγεσθαι 

ϑαυμαστὸν καταφρονεῖν τούτων, εἴ ττῃ ζητοῦντες εἴχομεν 
Ὰ -- , Δ Ὁ ΄ ς ἀρ - ἈΦ Ίς - σ. - 

αὐτῶν βελτίω καὶ ἀληϑέστερα εὑρεῖν" νῦν δὲ δρᾷς, ὅτι τρεῖς 

ὄντες ὑμεῖς, οἵττερ σοφώτατοί ἔστε τῶν νῦν Ἑλλήνων, σύ τὲ 
καὶ Πῶλος καὶ Γοργίας, οὐκ ἔχετε ἀποδεῖξαι, ὡς δεῖ ἄλλον 

τινὰ βίον ζῆν ἢ τοῦτον, ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε φαίνξδται συμφέρων. 

ἄλλ᾽ ἐν τοσούτοις λόγοις τῶν ἄλλων ἐλεγχομένων μόνος οὗτος 
5 ἀν, "Ὁ ’ « 2 , 2 ἣ Ἀ 2 - -- γι ᾿ 

ἡρεμεῖ ὃ λόγος, ὡς εὐλαβητέον ἐστὶ τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ τὸ 
2 - Ν Ἁ -.-Ηη 2 Ἁ ᾿ , 2 Ν «-- ἀδικεῖσθαι, καὶ τταντὸς μᾶλλον ανδρὲ μελεξτητέον οὐ τὸ δοκεῖν 
ΕΥ̓ 3 ἈΝ 2 Ἀ δ 5 ν 30) Ν ὙἘΨΤΕΞΕΝ ΄ 

δέναι ἀγαϑὸν ἀλλὰ τὸ ξίναι, καὶ ἐδίαᾳ καὶ δημοσίᾳ" ξὰν δέ τις 
κατά τί κακὸς γίγνηται, κολαστέος ἔστί, καὶ τοῦτο δεύτερον 

ἀγαϑὸν μετὰ τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ γίγνεσθαι καὶ κολαζόμενον 

διδόναι δίκην" καὶ πτῶσαν κολακείαν καὶ τὴν περὶ ἑαυτὸν καὶ 
τὴν περὶ τοὺς ἄλλους, καὶ περὶ ὀλίγους καὶ περὲ ττολλούς, 

φευκτέον᾽ καὶ τῇ ῥητορικῇ οὕτω χρηστέον, ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀξδί, 
. ΓΟ ΑΣΤ, ᾽, , 2 Ν τὶ ΠΡ 2 η ΄ 

καὶ τῇ ἄλλῃ πάσῃ πράξει. ἐμοὶ οὖν πειϑόμενος ἀκολούϑησον 

ἐνταῦϑα, οὗ ἀφικόμενος εὐδαιμονήσεις καὶ ζῶν καὶ τελευτή- 

σας, ὡς ὃ λόγος σημαίνει. καὶ ἕασόν τινά σου καταφρονῆσαι 

527 Ὁ. οὐ τὸ δοκεῖν κ. τ. Δ. [ πον βίου 21 ες --- ὁ λόγος ση- 
ΑΘ86}. δορύ. ὅ91 οὐ γὰρ δοκεῖν 
ἄριστος ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει (ΑἸαρἩ]- 
ΔΤ808), Υοη ἄρῃ Αἰποποῖῃ δυΐῦ 
Ατι ϑέι 465 ὈθΖορθη. 534]]. δύ. 54 
γοη Οδίο. 

ο. οὕτω οτκΙ το ἀστοῖς ἐπὶ τὸ 
δικ. ---- ἐνξταῦϑα ἅ. 1. εἰς τοῦτον 
τὸν βίον 93 ἃ. ὅ00 ἅ., οἄοτ τρό- 

μαίνει “ἴθ 11 "υ. σός Καηῃ, οὉ- 
ΘΊΘΙΟἢ 65. ΖΘ] 6 ἢ ρου ὈοΖοαρύ 
156, πιοῃύ τ] ὐ!ρ᾽ 561Πη, ἄδ 65 ρ6- 
Γ846ΖῚ ὈΠΥΔΠΥ Ὑγᾶτθ ὑπαὶ πηϊὖ 
ἐμοὶ πειϑόμενος ἱπὶ ὙΥ ΙἀοΥβρτι ἢ 
βυϊπαθ; ἀΘΥ ΒΙΠη, 85 ἀ6᾽η δἱρ6- 
ΠΟΥ Μυπὰ Πδὲ θθΖθιρθηῃ πηϊϊ55 6 η “ 
Ἰωρὶ πιοῃὺ ἴῃ ἄθη Ὑγοτίθῃ. 



1660 δΩ70..ἃ. 9. Οδρ. 83. 

ὡς ἀνοήτου καὶ προπηλακίσαι, ἐὰν βούληται, καὶ ναὶ μὰ Δία 
σύ γε ϑαρρῶν πατάξαι τὴν ἄτιμον ταύτην πληγήν᾽ οὐδὲν 
γὰρ δεινὸν πείσει, ἐὰν τῷ ὄντι ἧς καλὸς κἀγαϑός, ἀσκῶν 
ἀρδτήν. κἄπειτα οὕτω κοινῇ ἀσκήσαντες τότε ἤδη, ἐὰν δοκῇ 

χρῆναι, ἐπιϑησόμεϑα τοῖς πολιτικοῖς, ἢ ὅποῖον ἄν τι ἡμῖν 
δοκῇ, τότε βουλευσόμεϑα, βελτίους ὄντες βουλεύεσθαι ἢ νῦν. 

αἰσχρὸν γὰρ ἔχοντας γὲ ὡς νῦν φαινόμεϑα ἔχειν ἔπειτα 

γεαγιξδύεσθαι ὥς τι ὄντας, οἷς οὐδέποτε ταὐτὰ δοχεῖ περὶ 

τῶν αὐτῶν, καὶ ταῦτα τιξρὲ τῶν μεγίστων᾽ εἴς τοσοῦτον ἥκο- 
μὲν ἀπαιδευσίας. ὥσπερ οὖν ἡγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεϑα 
τῷ νῦν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σημαίνει, ὅτι οὗτος ὃ τρόπος 

ἄριστος τοῦ βίου, καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν 

ἀσκοῦντας καὶ ζῆν καὶ τεϑνάναι. τούτῳ οὖν ἑπώμεϑα καὶ 
τοὺς ἄλλους παρακαλῶμεν, μὴ ἐχείνῳ, ᾧ σὺ πιστεύων ἐμὲ 
παρακαλεῖς" ἔστι γὰρ οὐδενὸς ἄξιος, ὦ Καλλίκλεις. 

ἃ. σύ γε, ποπι] 6 ἔασον. ---- ὡς [ ΤΟΙΠΙΆ]] ΠΟΤΥΟΥ, ψΟῦθὶ 485 ΟἿΤ 
φαινόμεϑα. ϑοῖκΥ. Βρτὶομῦ σοπ)- Δα θα Κᾶπη, ΒΟΠάθτῃ ἀἰ6858 
ΤΠ ΙΟΔΟΙΥ,, ἈΠὶ ΠΙΟῃῦ ἀυγοῃ οῚ- ΨΔΙΓΠΘηα ὩΠαΊΩΔΗΠΟΠα ΡΟ] ΘΙ ΘΟ ΒΔ ΠῚ 
Ἰούσιπρ' 465 Κ8)}. ἀθη ΕἸπάταοῖς  ἔογυϊδηθηάθ Αητθάθ ἂπὶ ΒΟ ἢ] 8856 
ΒΘΙΠΘΥΙ γοτίθ Ζὰ βοῆνβομομ. --- δύ δ εἶ 485 Ο διὰ ἢ (ἅπη- 
γεαγιξύεσϑαι 82 ο. --- ταὐτά 906. ) 116 ψ|Θ ἀ16 ϑέμηπιθ ἃπὶ 50] 1586 

6. ὦ Καλλ. Ὁ16 Βοίάθη γγοτία ἄβθβ οἴβίθδπ ΤῊΘῚ]5 σοὴ ΟὔεΠ68 
ὈΓΙΏΡΘη ΠΙΟΗΠῦ ΠῸΓ ΘΙ ΠΘη βοῃῆδηθη Ἐδυβί) 0 ΘΓΡΤ ΘΙ πο  Καπρ'". 

----ουννυνυνλλ..---- 



ΑΒ Δηρ.. 

16 ὕθουβομυ νυ ἀνατρεπτικὸς ὈΘΖθμῦ 510} δὰ ἀϊθ 4106, σοὸπ Ὠΐοσ. 
Τιδοσῦ. δηρϑίμηγίο ΕἸ ΠῚ Παρ ἄρτ ρ] δύ. 18] Ορθη ἰπ ἸΘ τ θη 46 (ὑφηγητικοῦ 
ὈΠᾺ πη οΥβα μη 48 (ζητητικοῖ)δ. 16 ἸΘΏγοη θη {6116 5100 ἰὴ βρ ϑοὺυ- 
Ἰαύϊνθ (ϑεωρηματικοῖ) ταῖῦ ἀον Τπίογδ θυμοί] αηρ φυσικοί πὰ λογεκοί, υπᾷ 
ἴπ ῬΥδκΚύϊβ 6 ταὶῦ ἄογ ΤΠΠπύουδ  μϑ]αηρ ἡϑικοί υπὰ πολιτικοί; ἀ16 πηύθτ- 
ΒΌΘΠΘΠαΘη ΖΘΥΆ]]6 ἴῃ ΟὙΤΊΏ 8. 5 0150} 6 τηῇῦ ἀοΥ ἘΠ οΥ δ ΘΙ] ὰπρ' μαιξυτι- 
κοί πᾷ πειραστικοί, πᾷ ἴἰπ ἃ ροπὶβ ΒΟΉ 6. τηΐὺ ἀογ ΤΠηύογα θυ μ ]υηρ᾽ ἐψ- 
δεικτικοί (Δ Κ]Δρ 6 Π46) υπὰ ἀνατρδπτικοί (Ἰη ἀϊ6 ΕἸ ΒΟ] ρ6πα6). 

ιθαδίϊοη Ὀρθὶπὶ Βορηπθ ἅ65 ΠΊΔ]ορδ: ΚΚΔΠΠΚ]65. βίθηῦ ΤΟΥ 56] Π61Ὲ 
Ηδῖβθ, ΜΟΥ 50 ΘΌΘΩ ΟΟΥΡΊΔ5 Θἰηδη Ὑ οτίταρ ὈΘοπάϊρυ Παὺ, πὰ οπιρίδηρί 
ἀοτὺ 416 ὈδΙάθη σὰ βρᾶν φκοιητηθηθῃ. [Ι}ὴ ΕὌΪΡΘ ΘΙ ΠΟΥ ΕἸΜΙ Δάαπρ ΖΏΙΩΙ 
Εϊηὐτθύθῃ σϑηῦ πὰπ ἀδ5 [Ο]ροπάθ αβθβρυδοῃ ἰῃ βϑίπθιη Ἠδιβθ στ 5160}. 
ΘΟΒΙΘΙΘΥΤη 8 ΟΠ6Υ5 Βοάθηϊθη σθθθη ἀ1656 ΑΠΏΔΏΤΙΘ 5ἰη4 νῦ]]ρ ἀπρθρυπαορί. 

447 Ὁ. οὐκοῦν --- οἴκαδε. Ὁ Ίθδοτα 16] ἢ ὐθϑύθῃ 8116 ἈπδκΚο]αΐη6 βαθὺ 
ταδ ἀϑαυγ0ἢ σὰ Θπίρθηθη, ἀδ55 τηδῃ παρ᾽ ἐμοὶ --- καταλύει 815 ῬΔΙΘηΐΠ658 
ὑπᾷ καὶ ἐπιδ. 815 Ναομεδύζ ἔαβδῦ. ΑἸ] δὴ ὁπ αὐτὸ τοῦτο πάρεσμεν Κᾶπη 
510 πδύθυρθιη 85. ΠῸΥ 416 ΑἸΠΟΥἀΘΥαπρ Ζυτη ΕἸηὐγθύθη ΔΠΒΟΠ]]ΘΘβθη, Μι|ὺ 
ΘἾΠΟΙ ἄθτοῖ οὐκοῦν πο ἄδΖι 50 Κϑοκ βῖοἢ δηκίπαϊσθηθη Ὑ ΘΓ ΘΙ ΠΟΤ ΌΠρ; 
'πὶ ΝΘ ἀθ5 αοΥρίαβ τ ὔτάθ 1 81]. ἀϊθβθῖη ρθρθη Ὁ ΟἸΘΠΌΔΥ βοῖπο Β6- 
ἔα ρη]855 ἀθοΥβο ΠΥ ϑ θη. 

447 Ὁ. ἀρὰ ποὶρῦ ἴῃ Ὀπβούρη ΠΙΔΙοροη 1) ψοάθυ ΒΘ) Δ πρ ΠΟΟἢ 
γοΥμοίπαηρ 8δη 49 Ὁ. 59 ο. 62 ". 75 Ὁ. 76. 76 Ὁ. 77. ΤΊ ἃ. 79 ο. 99 ὁ. 
ὅ00. 6 ἃ. 96. πδομάθιη τηϑῃ Ὀ6ὶ ἄθτη ΕὙΔρΌΠάΘη ὈΘδύϊτηγητϊθ Τηἐ θη ]ΟΠΘἢ 
γογϑιιϑδθύχζε ΟὐΘΥ πἰομῦ, Κὔπηΐθῃ Δ]]ΘΥ Δ] Πρ 5. ΘΙ 7Ζ61η6 ἀἸΘΒΘΥ ΕὙΔΘΘη 815 Ὀ6- 
Δ ῃθπα οὐδϑὺ νϑυῃθιπεπα Ὀοίσδοῃίοῦ σοσάθῃ. 2) Βθ) δῆπηρ 49 ο. ὅ8 ἀ. 
54. ἃ. 77. 19 ἃ. 88 ὁ. 958. 98 ο. 99 ς: ἃ. 6. 18 6. ᾿ ᾶροσδη βύθὺ 78, 
ψ͵Ὸ δἷπθ θηὐβοῃϊθ θη θ᾽ μθηάθ Αηὐμοτὺ ουνψαγίθὺ πὶγα, ἀρ οὖν οὔ; ΘΌΘΩΒΟ 
9 6. 90. (ἴπῃ ϑίηπθ οἶποβ θηὐβομβίθάθμθη αρ᾽ οὐ βεἰθῃὺ ἀρὰ χ. Β. δ ἢ 
ΘΌΡΗ. ΑἹ]. 271. Τηῦο. 1, 75,1.) 9) δ ονποίηυπρ 47. 49 6. 580 ο. 68 ἀ. 
68 ἃ. 72 ἃ. 78 Ὁ. 94. 96. 98 ». 10 6. 12. 6, πδιηθηξ]! ἢ Δ ΡοΥ 67 6, ψὸ ἀϊθ 
τη θίηπηρ 50 ΒΘ νοτδυπροεθύζυ ἰδὺ, ἀ8ι55 416 Απύσοτῦ 5ῖ6 θοκυδξρῦ, ΟΠΠ6 
510 οὐβὺ Ζὰ ρϑῦθῃ. --- ἴῃ ἄθν Πορ ρϑ] ἔτᾶραδ βύθηῦ 65 76. 78 ο. 8 ο. 9; 

, ἴῃ ἀθΥ ἱπαἀϊτοοῦθη 70 ". 76: πδοῃρϑβίβὶ]ὺ 72 ἃ. νρ]. 67 6. 76. 
449 ο, Ὀΐο Κ. 15. σορθῦθπο (Βδἅυμη] οἰ π50}}6) ΕΚ] ἄγηρ νῸ ἢ γάρ τη 88 

1οἢ. π80}} σϑηϑάθγου ΡΥ ΠΩ ρ ΠΙΘΥ Ζασ ΘΚ ἤσηθη. δ6}1}0 γάρ. θα Ζίθμυηρβ- 
Ἰοβ“ ἄθηῃ δαύζ, ἄθιη 65 δηρϑῃῦγὺ, ἀρουμϑαρὺ 815 ἀπ 6108 σον 155 Ἠΐη, 80 
τηϊϊβεύθ 65. ΔῈ ἢ ἃτῃη Απΐδηρο, ἴπὴ ογβύθη ϑαῦζθ οἰ ποὺ ΠΗ θα6 βύθμθη Κὕπηθῃ, 

ὙῸ τιᾶῃ 65 ᾿6ἀοοῖ 50 ψοπὶρ πάθῃ ψὶτα 815 ἄρα, 85 Ὑ6]ΟΠ ΘΠ 65 θη βίδη 6 
ἰβῦ, Κοἰπθ ἀθὺ νοῦ Βϑυτη]οὶη (ΠΠπύϑσβαθῃ, ὅ. 69, 70) ἔτ ἀϊοβοι ΒΘ 2 ομαηρ- 



108 Αμδδηρ. 

Ιοβθῃ θργϑιο Δηρο  γίθη 6116 Καηη ἰΘἢ Ὀοτνθίβομα ἤπάθη, Ὀθὶ ἄρῃ 
πηθἰβύθη Ἰδοὺ βορᾶγ, ψὶθ πύθῃ ρθζθίρύ θυ άθῃ 5011, ἴῃτο ΒθΖίθῃθπρ' ΚΙΔΓΥ 
Υ01; πα ψΟ]]Θ τηδῃ ἢΪΘ 61 σοη ΘΙ Π ΘΠ .. Πρ ΓΘΟ ὐουρύθη Ζνϑηρθ “ Βρτθ- 
ΟΠ86η, ἄθὺ ἄθῃ ϑἄνζθῃ τηϊῦ Ἠ11Ὲ6 νοὴ Ἐ]]ΠΙΡ5 θη παπᾶ σοῃθίπηθη ΒΘ ΖΘ μα ησθη 
ΔηροίΠδη γάρ, 50 Π16558 485 ἀϊθ Νῦν ἀοὺ ὅρυδομθ ἀθουμδαρύ νουκθηηθῃ, 
ΜΘ] 06. οἰηΐδομθ Ε]]ΡΒΘΠ, Ὑ16 510 ΘΙ Ζιυβδι ΘΠ ἤδηρ, σῸ 5] δῦ Δ ἀΪ6 
Ηδμά οἱδύ, ἄδοθυα! πϊομὺ Ὀ]ο55. 8ἃ15. ΝούΌ  μ6] 6. 510 ου]δαθύ, βοπάθυῃ 815 
Ῥουθομρίθ, πο [Πτηβ πάθη κορδγ ἀοὺ Καί υπᾶὰ δομόπηθρὶῦ ἀϊθποπᾶρ 1)81- 
ΒΘ] Πρ ΒΤ 06] σουη6 ΘΟ γα. 

Ἐπ Βδπάο] 510} ΠΙΘΙ ὨΙΟΠῦ γῸΠ ΔΘΥ ὉΥΒΡΥ ΠΡ] ΟμΘη Βοάἀθαύϊπηρ νοη γάρ, 
ψΘΙΟΠΘ ΜῈ] ἀλη! ηρθδῦθ]]ῦ 561} 1556... ΟΠ ἀθ σῸὴ ἄθυ ἴῃ ἄθῃ ΟΠ νυ]. ἢ 
γῸΠ ἨΟΙΏΘΥ δ 18 νου] ρθη θη οθυγ ΠΟ Π6Π, ἃ ΘΙΟΠΘΙ 50 Ὑ]ἱ6] 8ἃ]5 τηδρ- 
10 ἔθβϑύζα δ]ῦθη οἰηΐδοῃ ῬΗΙΟΠὺ 465 ΕΥΚΙ ἄγουβ δύ. ὙἼΣ Ὀομδαρύθῃ ἀθπι- 
Π80, ἀδὲ5 6465 γάρ Ὀορτάπαου (ον οὐκ] ἅτ) πᾶ ἰῃ Βοζίθμαηρ Ζὰ ΘΙ 6 ΠῚ 
δηάθτη ϑαῦζα (οὐογ ἀθαδηκθῃ) βύθηῦ. Ἐθροὶ πη βϑῖρ σϑῃὐ ΔΘ Υ Ὀοργάπαθίθ 
δῦ ἄθτη Ὀορτυπάθπάθῃ (σομῃ ἀἴθβον ἀΐθ ῬΔΙΤΚΘΙ ἢ.) νοτᾶπ, υπᾶ βϑί που 
Νῦν 80} Κϑηπ γάρ 50 γγθηΐρ᾽ ἃ} ἄρα δυΐ ΝΟΒΙΟΙσΘ ἢ 4685 ΠῚ ὈΘΖΊθΠΘη. 
δύθῦ πὰμ ἀθῃῃο ἢ οἷη ϑ'δῦζ τηϊῦ γάρ, Οἢπ6 855 65 ἸορΊΞΟΝ τηῦρ]] ἢ} 1δῦ, ἴθ 
δαΐ ὙοΟΥΔΉΡ ΘΠ Θημἄθ5 Ζὰ ὈΘΖΊΘΠΘη, ἰδ βοιηϊῦ 485 Π θη ΚΘη σοηδύμισύ, οἷμθ Β6- 
ψιθμαπρ' δα ἀ85 ΝΔΟΙ Ο] σθμθ σὰ ΒΌΘΠ0η, ψ06811 δἷη ΒθΖθμαπρδνοτχῦ πἰοῃύ 
ὈΘΖΙΘΠΠΡ,5105 βθῖη Κη, 50 Θηὐβίθῃῦ [ὰγ αἴθ ατδιρυηδῦκ 416 Ὑ ουρηϊούπηρ, 
Θἷμθ 50] η6 ΑΘ απηρ σοὺ ἀ6Υ ἡδύ] 6 π Π1ούϊοπ ὈΘ ἸΘαϊρομα Ζὰ ο6τ- 
κἰᾶσθη. ὕὉπᾷ Πῖθυ δδηάθ]ῦ 65. 510}. πὰ ψ]θαάθγατη πἰομῦ ΒΟ] ἀτὰ αἷθ 
μδπηΘη οι θοὶ Ηοιμον πᾷ Ηδτοάοῦ μπῆρθη ἘΔ1186, ψὸ ἀ6Γ᾽ δϑαίζ τηϊῦ γάρ 
ἴῃ ἄθῃ. σὰ Ὀορυπάθηάθῃ 3802 δἰ πο ΘΟ ΠΟΘ δῦ, ᾿πάθπ οἷπ ἄθιη Ἰ᾿θύζίθυθῃ 
δΔησΘἢδγίσο5 Ὀθὑοηύθτθα ὟΥ οὐί, οὐ μὰν οἰηθ Ὀθαθαύβδπιθ Αηγθάθ, νουδηρθϑῦθ!]ῦ 

τὰ πα 50 ἄθιῃ διαύζθ τηἱϊῦ γάρ πἰομῦ Πὰν Ζαΐ δυϊύσθ ἀϊθηῦ, βοπάθχῃ 1Π πῃ 
βϑίῃηβ ΒϑΖίθῃθπηρ 80) ἔπ 556 10} ΒορΊΘΙ ἢ ἀθα  Π100 δηνϑβύ, θη ἀθθγᾶθομ, 
6] ΟΠ ΘΠ γο] ΚΟ 6 η Ρ8181186] πὰ σοηδὰ ἴῃ ἀΘΠ56] 6 πη ἐπεί οἰπύγιτὺ 
ἴῃ ΒΚ 6116 η ψῖθ Πίαβ 6, 77. 939, Οἀ. 20, 227 ἃ. ἃ., ψῖθ ἀθῆῃ 810}} 8 ΠΒΓΘῚ 
Β06116 Ῥ]αΐο σι δθθηβορεὺ μαῤία βᾶρθη Κὔππθῃ:: φέρε δή, ἐπεὶ ῥητ. φὴς 
ἐπ. εἶναι κ΄ τ. λ. ὙΥΙΓ ΠΑθ 6 ν᾽ θα ἢν ἀἸθ᾽] αίσϑη ἘΔ]116 τὰ Ααρθ, ἴῃ ΘΙ Ομ θα 
ἄδθε δαύζ τηϊῦ γὰρ νο]]δίδπαϊρ νοτϑηρθῃῦ. ΗΪΘΙ σθηΐοὺ 65. ἤὰῃ πἰοπύ Ζὰ 
βᾶρ6 1, 80 τἱ Πρ 65 Δ οἷ 8ἃΠ 5 Οἢ ἰδῦ: » (6γ Βϑάθηδθ μαὺ ἄθῃ σὰ Ὀθοτάπάθῃ- 
ἄρῃ ϑϑιαῦχζ θυ ί5. 'ἴη ἀθάδηκθη πα βομιοκῦ ἴση ἄθη θθουϊπαάθηάθη σουδὰν 
ΟἹ ομβδη) τηϊῦ ἄθηι ὙΟΥΘΗαΙ6, ἀδδ5 δ ζὰ ΒορυίπάθηἊθ πϑοΒ ο] 6 ἢ 
ψοτᾶθ“, ἀθηῃ 65 ἰδὺ ἀδάστος σοτδᾶθ ἀ16 ϑϑύζαμρ ἀθν Ὀθοτὐπάθπάθῃ ῬΑΡΚΘΙ 
1π| ϑου δ Θ ΠΘη 46 ϑ'δύζθ ποοῖὶ ἰοὺ θυ κΙ τύ, υἱ θη ἢν υῦσαθ τηδῃ ἴῃ αἴθ θα 
ΕΔ116 Θοὺ ἀϊ6 ϑούζιμρ θἰποὺ Θοπ οἸ αϑίνϑηῃ ῬΔΥΟΪΚΘ] ἱπὶ ΠΔΟΙ Ο] ρ πάθῃ 
ϑαῦζθ ουνϑγύθῃ. 

Ἐξ Βοπθίηῦ ᾿η5 ἄδΠθυ, ΘΠ ΜῈ ἄρθν ογαΐξΐο Ὡϊο εὐ 416 γαΐἧο ΔΌΒΡΥΘΟΠΘΠ 
ΜΟ]10Π., ΠῸΣ ἀϊ6 Απηδῆτηθ ἀθτὶσ σὰ Ὀ]ΘΙθθη, ἀ855 ΨΊΙΓ ἊΠ5 ἴῃ ἀΘΒΘΥ ὅ΄8ΟΠΘ, 
θοὶ ψϑΙοθου ἀθν Βοάθῃ 465 σϑν δι] 1 ΘΠ ΘΡΥΔΟΠ  ΘΌΤΔιι0}}8 30 ΟἸΘΠΌΔΙ νου- 
556 ψιτά, δυΐ ἄρῃ αοθίοίθ ἄρον ΒΒ ούοτιΚ θοῆπάθῃ, 6 ] 06 8Δ]1Θ γα] Πρ5 

ἴῃγο ατάμδθ μϑθθη Καππ, σὶρ σοῃ ἄθτ δύ] ]Πθ οτῦ- 850. 8 γῸ} ΔΘΥ 
μδΌΪ ΤΥ] ΟΠ Θ ἢ ϑαὐζδιθιπαπρ, ΔΌΖαν ίομθη. ἴἶὰ ἄθν Τρδῦ ψικῦ οἷ 850. γοΓ8}- 
ΒίθΘμάου ϑδύζ πιϊὺ γάρ ἴῃ ἀδγ τὺ δἰπθϑ τἰιθύουβομθη Ηνυρουρδίοη. Ἐδ ψὶτὰ 
ἀδάυγοι ψυϑίθυϊϑὶ ουυθι οὖ : ϑυβύθῃβ ᾿ἄβϑυ 416 Δα ἢ ]]6πᾶθ ϑίθ!] ὰπρ ἀθγ ῬΑτυὶ- 
ΚΟΙ ἄθϑι θἴμθῃ ἰπ 80 θθίγοιηθπᾶρι ὙΥ οἶβο οἰπρϑὶοτοέθῃ ἀθάϑηϊζθη μἰοΪῦ 50 
1Ἰοιομὺ πἰηπασσθμθα, πὰ ἄἀθι θορυπἀθηᾶθ. δῦ ϑυβομθιηῦ σαηδοῃδύ 818 θη 
ΓᾺΓ 510} 56] ὑδῦ θθβϑύθῃϑθῃαθυ, βοΐθυῃ ἀθτ θορτπαοίθ ϑαῦζ πο 0} ἀπο καπηῦ ἰδβῦ, 
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ἀπ ἀδ5 ΟΠ ΚΘῺ βοτῦ 510 ἢ ΠΟΘ ὨΙΟΠῦ Βοχαδᾶρθῃ ΖΊΒΟΠΘη ὈΘΙά6π σὰ {6116 0 
μαῦ; χυγθίύθηβ ΔΌΘΙ ---- ὑπ ὨΙΘΥΪη ὈΘΒΟΠΘΥ5. ΒΟῃΘΙπῦ ἀπη5 ἀ85 ΠΟ ΟΥ ΒΟ 6 
46γ ὅδομῃθ χὰ ᾿ἰθρθη --- τοὶδὺ αἴθ Οδαβα! ΡΥ ΌΚ61 ἀοο ἢ πούμν θη ἀρ ΖΡ] ΘΙ 0 ἢ 
ἌΘΘΥ βἴοῃ Πίπδὰβ δαΐ οὐστᾶβ, ἀδ5 δυβῦ ΠΟΟΪ) ουηηθΘ 50]}1, υπὰ 5ρδηῃύ βουηϊί 
ἀϊθ Εγὐασύαπρ δα ἀϊθθθβ δηρθκίιπαϊρίθ Κ ουσησαθηάθ. Ναύάυ]οῖ πο ἢῦ 815 
ΟὟ ἀθι τῃθίουίβομθ παν κύθυ ἀἰθβοὺ θάθυ δ ἀθθγ8}} ρ]θίοῃ βύαγκ ἤϑυγου- 
ὑγθύθῃ τηϊιϑϑίθ --- 56 }] 6 Ὁ 18. ἄοο ἢ ἄθ ἀρ υδα ἢ 50 τηᾶποῃθ δ᾽ οῃάππηρ Δ --- 
ΟΝ] ΔΌΘΙ τὶτὰ 510} θὰ τῃμϑύουιβομθ Πυβρυυηβ Πἰγρθηβ οἂηΖ ὙΘΥΌΘΥΡΘΘΗ. 
1)61 1) θαύβοῃθ Κϑπη πὶ φ]θΙΠθη 1160 ἀἃ5 σϑν μη] 10 η6. ,ἀθηη “ ποῦ ρ6- 
Ῥυδαοθη, βοπμᾶάθι τ ἄμ] 485 ἀοο ΜΟὮ] δ} τ ούου οι θη ΟἸΔΥΑΚΙΘΥ δῃ 
βίοι ὑσαρθπᾶθ .. 78 “, σσϑ] 65 ΘΌΘη50. Θἰπθη ΠΔΟ Ο] ρθη άθῃ δα νου θοσοιὐθί. 
Ὑγοπη ζ2. Β. Οβββιίϑὺ Ζζὰ 76]} βρυϊοῃῦ: οτηδῃ βᾶρὺ ἃ σοῇ ΑἸγ, ἀὰ 5ομϊθβϑθϑῦ 
δἰηθῃ Αρίθὶ δαΐ παπάδγύ Ομ τι 6 σοῖσι Βδυϊηθ΄, 50 ᾿ἰδῦ Βιθυῦ πἸοῃὐ ΠΥ ἀ16- 
561 διαὺζ βϑ] θϑύὺ 815 δ᾽ 8) 510: θθαἀθα ΔΙΊ ΘΥ ΠΙηρ βίθ]]ῦ, βομάθτῃ 16 ἀθγ Δ η]0 
ΒΟρΊΘΙΟἢ, ἀδ55 ἀ16586 δ οτίθ πὰϊ 416 1] η] οἰ σπηρ' ΓΤ οὐσνὰβ ΒΘαθαῦαηρβν 6 Υ68, 

ἀδδ πϑΟ Ὁ] 6 σἱτα, 56ὶη Κὔημηθη. 4556 106 Οἐ}] Παῦ ἴῃ ἀϊθβθπι ΕΔ1]6 
ἄον Ογίθομθ Ὀθὶ βϑίπθιη γάρ. 

ἴῃ ἀθγ ἔτδρθ η γάρ; Ὀοἀοαϊοῦ γάρ, ἀδ85 ἀογΥ Ετδροπάθ σὰ ἄθσ Ζαγου- 
50, 16 ἴῃ ἡ ̓ ἰοσὲ, Θσταπᾷ σὰ ΠΌΘη 510 θθυυιβδὺ ἰδῦ, ἀπ ἄδγαπι Δ ἢ Βοὶ 
ἄθιῃ (ἀοίγαρίθηῃ Ζαβυϊτημηαπρ' γοσϑββούζοη σὰ ἀὔγίθη ο]δαθύ; ἀδ5 ἔγᾶρϑμηάθ 
οὐ γάρ; ἀᾶραρθπ ΜΠ] ἀϊ856 Ζαβίϊτητηθηρ, σ] θ᾽ ΘΠ δα πὶ ΘΖ ρθη. --- [πὰ ἀθτ 
Ζβὑ τη  Π46η Απύνογὺ ΘΖ ομποῦ γάρ, ἀΔ55 Ἃ6Γ Απὐνογίθηαθ Ζὰ ΘΙ ΠΟΤ 
Ζυβυϊτησηαηρ σαΐθῃ σταπά χὰ ΒδΌθη ρἸδαθύ. --- ὕτθου οἷπ πίοηῦ ἄστοι οἷπθ 
ΕἸΠΡ56 σὰ δυκιἄγθπαθ ἀλλὰ γάρ 5. 25 Αμῇ. 

0 μᾶθ06 ἢΐθυ ποοὴ τηθῖπθ Βαπδαρίπηρ ἴῃ Βοίγοι ἀθ5 ΘΖ Πα Πρ Β] ΟΞ ΘΠ 
γάρ δι Θἰπίρϑῃ ἀθυ νοὸμ Βϑυμη]οίη ἔτ ἀϊθβθη δ γϑαοῖ Δηρθε στύθη ϑ 6116 
Ζὰ ουμᾶχίθηῃ. Ἠόοπι. 11185 11, 407 ἰδ ἀϊθ Εγτᾶρθ: τίη μοι ταῦτα φίλος διε- 
λέξατο ϑυμύός Ἰἀθηύβοι ποὺ ἄον ϑο] δυδυ ογάογαπρ : ,, 6 ρ' τὺ ΒΟΉ] Πθη (6- 
ἀδηκθη! “ σουδῃ 50 οἶδα γάρ δα ἀϊ6 παύυτροιηϑββθβύο ὟΥ οἰ Δ ΒΟ] 16 580. --- 
Οἁ. 17, 18 δηὐποτχίου 7 6] θιιϑο δαΐ ἀϊ6 Αὐΐοτάθγιθηρ, αἴθ γοὸμ ἀοι ΗΠ θῖβθ 
τη ρ Θ Ὀυδοῃξθη ἀθβομθηκο ἴῃ βθῖη Ηδϑαβ ΔΌΒΟΙΘη σὰ ἸΔ556η: .ποὶη, ἀ θη π 

ὙΣ ὙΠ 556 ΠΙΟΉ, ττ]8 65 ἀοτῦ ποῸ ἢ σϑῃθη ψὶγα “. (νου ἀϊθ ΕγρδηΖιηρ' ΘΙΠΘΥ 
γΘΥΠΘἰποημάθῃ Αηὐμοτῦ τ9]. 2 Β. 467 6. Απῃ. ζὰ 447 ".) --- Οἀ..25, 248 
ΒΟΠ]Π]οϑδῦ 510 ἢ. ὉΠτηὑ] θᾶ  8ῃ 240 δὴ (ἄἀθπηη ττὰβ Αὐμπθηρ ἀν βοπθη Ὠϊηοίῃ 
ὑπαύ, Καηη πἰοῃῦ ἴῃ Βοίγδοηῦ Κοιητηθη), απα 4ἀθη ΕὙΘα ἀθουροιιββθη ἀον αδὐὐϊπ 
ΒΘΡ ΙΓ ἸΘΡ ΘΠ ΘΟ 155 ἴῃ θη Αὐδταΐ: ὦ γύναι, οὐ γαρ πω --- ἤλϑομεν 
πἰοῃῦ σὰ ν168], μὴ ΜΡ ἀΐΘ ΜδΠπαπρ ἀδυῖη ἤπάθῃ : ., ὑπ αταρΠΐτ6 πῃ] οὐ χὰ 
ἔγάηθ, ἄθθυ]αββ ἴον πΙοἢῦ οἰ που 811 σα βίοῃθστῃ ΒΥθαάθ! ἀθηη ΠΟΘΙ εἰπᾷ ΨΊΓ 
πού ἃπὶ Ζ1616. 885 ἀϊθβθ Μδῃμημυπρ ρ᾽θίοῃβαπι εὐφημίας ἕνεκα ἨῸΓ 
ἄστο ἀδ5 Ῥοἀθαύΐβδιηθ, 86. ἴῃ ἀΐβθβθιη ΖυβδηητηθΠ Δ ΠΡ ψῸ8] νουϑύδη 10} 6 
γάρ δηρθάσαϊου πὶτὰ, ἀδ τῶι Βομοίῃὐ ὍΠ5 ΒΟρΙ οἷπθ ρᾷπα Ῥθβοπάβθγθ Εδίημοὶῦ 
πὰ Ζατίμοιῦ σὰ Ἰἰθρθη. ---- ΑΘ56ῃ. Αρ. 1356: » 5 ὙοΥΚ ἄθυ Τ γδηηθὶ σ6- 
Πηρί, ἄἀθμη ΜΓ Ζᾶπάθτῃ." ϑορῇ. ΕἸ]. 597 : οπρίῃ, πἰοῃὺ Ἰθοτο Ἠοβπαπρθῃ 
ἴῃ Βοίγθ ἀν Τ᾽οἀΐθη βαοηθ Θ᾿ σὰ ΘΙΤΟΒΘΠ, Βουυβοδῦ 18 ἀοο ΔΙΠΡΠΙΔΥ8ΟΒ 
πάμψυχος, πῖο Τοϊτθβίαβ, ἱπιὶ ΗἨδάρβϑ". --- Χϑη. Μη. 3, 6, 2: «{4ἃ ἐπυϑῦ 
ΜῸΒ] ἄδτϑη, 4 6 πη 685 ἰδύ βοιδηἢ. --- Απὶ ΒΟ] τ ρ βύθῃ ΒΟ οἰηὐ 416 ΒοζΖίθηθσηρ 
Χρη. Μβῃ. 4, 3, Θ ϑαυμαστὸν γάρ κ. τ. λ., ΔΌΘΥ ΨΙΣ ἀρουδούζθη : ..6 5. ἰϑῦ 
θη ἀοσἢ ὈΠΡΘρΥΘ ΠΟ, 50 ἀδ55 8150 β δὴ τηΐϊῦ ἀϊθβοια ἀθάβϑηκθη ἀθπ 
Ηδαυρίβαύ Ὀθυοὶθύ, ἀθγ δου ἀθὺ ρᾶμπζθῃ Εγὔτίθγαμρ βουσθοῦ ἀπά ἱππὶ 
Ὀοδίδηἀϊρ; σαρθηνῶρυρ ἰδῦ, ἄθῃ δύ: Επύμγάθπι ρτοίυ βϑίμ ϑὅϑοιθ γϑὺ- 
Κοηνὺ δη. 
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450 6. οὐχ ὅτι τεΞ ἰοῦ πτ0}]". Ζυγ Βοάθαῤαπρ ΟὉ 9] οἱ ἢ Κοτηπηΐ 
416 ἘΌΤΙΠ6] ἀυχο οἷπθ σου 586 δυϊπιδύμίρο Ἰτομΐθ ἀοΥ Β649. Ὑθῃη ζΖ. Β, 
Ῥχούδρ. 996 ἃ ΑἸΚΙθΙΔ 465 βαρὺ: Σωκράτῃ ἐγγυῶμαι μὴ ἐπιλήσεσϑαι, οὐχ 
ὅτι παίζει καί φησιν ἐπιλήσμων εἶναι, 50 ᾿ιοϊδεῦ ἄδ5: . [0ἢ. βύθῃθ ἄδαγν, 4855 

ΘΙ 65 πἰοῃύ νουριβδῦ, ῃδύλυ ὁ ἢ πο ἀθβϑορθῃ, ὙΠ ΘΥ ἴπ ΘΟΠΘΓΖΘ Ὀ6- 
Βααρύθυ νθυρθ55110 Ζὶὶ βϑίῃ -- ΠἸΘΒῸΥ αγὰπα πὔγαθ 1ὰ υἱθ ἢν ΕΣ 88 
Θορθη 61} ΒΡΥΘΟΠΘη --- Βομἄθσῃ ὑτσούζ ἀΐθβοῦ Βοῃδαυρίθηρ". 16 ΕΟΥΤΊ6] 
βηάοὺ 516} βοηϑδὺ ΧΟ] ΠῸΤ ὩΟΘῊ ἴ,Υ5. 220 ἃ. Τηδδοῦ. 157 Ὁ. 

4526. ἘΔῚ ἀ1656 Υβρυ Πρ] 6 Βοάθαύαηρ, γοη καίτοι γ9]. ποοῦ Ἠάΐ, 
95, 81, Ρ]αῦ. Ρηδϑθά. 62 ἃ. Χρη. ὕγυ. 8, 8, 19. Ἰβοοῦ. Ρᾷπϑρ. 96. Ὅ ϑιῃ. 
Ῥ͵Ὸ οὕ. 215 (καίτοι τρία πᾶσι) πὰ ψῸ}] ποῖ ΟἸγπίη. 2, 20. ΟἸδίοην θ 
Ὡὰη καί 5] θεοῦ 16. ϑῃά]ομθ ΕῸ]ρΘ᾽ οἰηζα τθη ρϑοϊρηθὺ ἰδοὺ (νρ]. Τῆύο. 1, 
52,4. 43,2. 85,2), 50 σομῦ δο ἀϊθβθ5 δἰηίδοῃ θοκτασθηάθ καίτοι Ἰοϊομςς 
ἴῃ οἷῃ τὺ Βα κυ ραηρ Δ ΌΒΟΒ]ΙΘββθμά θα πα πὰ ἄυΘΥ (τῖθ 68. 510}: δ ἢ 
ἴπ ἀοΥ ΜΘῃγΖΔ] ἀθὺ θη δΔηρθ γύθη 8] θη ὁπ Ὑ ουἅπἀθυαπρ' 465 ΘΙ ΠῚ 
[556 116556). ὑῃο  ] σοῖβθ θηὑβρυ ἢ 65. Δ ΟἿ ὈΠΒΥΘΤΩ »ὑπὰ 50 --- ἀθηη", ψ]6 
οὗν 'ῃ 61). ΡῬ1Ὸ 6οΥ. 21ὅ. 6565 ΔΌΒΟΒ]Θββθηάθ καίτοι ἰδὺ μδηηθῃί] 0} 
δυῆρ Ὀ61 Ἰβδοκτγδίβθβ, Ζ. Β. Ῥαπϑρ. 51. 357. 67. 155. 162. 175, 18 ἴῃ οἰ μΖο]- 
πθὴ ΕΔ]]ΘῈ ΘΥβομοίηῦ 65. ρΊ]ΘΊΟἢ οἰπθπὶ [Ο]ρσουη θη .. ἀθπηηδ ἢ" (τῖθ οὐν), 
2. Β. Ῥαμθρ. 99 υπὰ νἱθ]] θοῦ δθ} ρθη Ηαύ 8, 81. Αὐοῇ ἀδ5 οἰπίδομθ 
καί πϑμοιὺ βίοι ἀΐθβοὺ Βεάθαύιπηρ, 2. Β. αοΥρ. 62 "Ὁ. --- ΗογηοΥ δῦ καίτοι 
Ποῦ, ἄθπη Πίδβ 19, 267 ρσομῦτυ καέξξξ δὰ ὁ. ζὰ ἐμοί. 

488 οθ. Ὠϊ ΕἸτᾶρθ ὁ τὰ ποῖα ζῷα γράφων Πιδὺ 65 τηἱῦ ἄρῃ ΟΡ] ούθῃ 
ἄου Μδ]οσοὶ (ἄθιη περὶ τί:) σὰ ἔπὰμ, πὰ τηδη ογναγίθῦ βοίοσὺ δ οἢ οἱ πηθ 
Βοβυϊτησαθηρ ὯΡΟΥ 485 θβϑοῃ (ἀδ5 τί:) ἀθυβθίῦθηῃ. δἰηᾶ πὰ α16 οτίθ 
καὶ ποῦ: Υἱομύϊρ, 50 Κϑῆη δἷπθ βοΙομθ Βϑβύμπητηθπηρ' ἴῃ ΠΏΘη ΧΟ] ΠῸΪ 50 

σοίαπαθη ογάθῃ, ἀ8 85 τηδη Ὀ6] ποῦ ἃη ὃ [ΓΘ 1] 16 η 6 Ἠ 8116 η ἀπά Τ' οτὰ- 
Ῥ6] ἀθηϊύ, βοΐθσῃ 68 ἔϊγ θη ΟΠδγακύθι θἴμθβ ΜΔΙΘΥΒ πα 5θ ποὺ θιηδ]αθ 
ΒἱΟἢὺ ρ] ΘΙ ΟΠ ρΊρ δῦ, ΟὟ ΘΓ 1πὶ Π᾽θπδύθ ἀοὺ ΒΒ] σίου ἀπᾶ ἀ65 δίδαίβ οὐ οΥ 
Γὰγ ἄθῃ Τιαχυβ υπα ἄθη Βροάδγ ἄθα Ῥυϊνδί]θθθης τηδ]ῦ, Ξοίθυ ἢ 4150 ἅϊ6 Β6- 
ΒὈΤΩΠΌΠΡ Οἰπ65 ΒΙΙάθ5 [ΠΥ ἀθη (δέϊοταάϊθηδῦ ΟὝΣ οἷπο ὅδ θην ομθ ΗδΔ116 
τηδεβοθθηᾷ [τ ἀθὴ 501] σᾶ, 1η 6] ἤΘΙη 65 φῇ] θη 561} τηπιβδϑύθ ΑἸ] 
10} σϑείθηθ, 4855 10ῃ ἀδ5 80} Π ου 5 ουρϑηρ' (67 510}: βϑίπούβοὶ δ. δὰ ἀ]6 
ὕϑοτβθύζυιηρ ψίιο ραοίο 465 ΕἸοἴητιβ. ΒΘ Ζίθ ἢ) σοῃ ΠΡ Δ ΌΤη γΟΓΡΘΒΟΒ] ΔΘ ΘΠΘ 
καὶ πῶς 61η6 ἴῃ ἄθῃ Τοχὺ δυΐρθποτησηθη Ὠδίθ. Ὥθπη πῶς γράφϑι ἰδὺ 
--- ποία ἡ γραφὴ αὐτοῦ (ποία Δ06γ ΞΞ τίς ὅ3 6. 54). ὑππὰ ῬοΖοίοηπού ἀϊθ 
ἈΠΗΠΙΘΒ ΚΟ, 1 Θ᾽ μα σκοῖῦ, ὑθομηβοηθ Ὑ ΟΠ Κοτητη ποῦ οἷπθβ Θϑπηἕ 468, 
δου μαυρὺ 4150 485 τηϑὑμοα]βοῃ- ὐ Πβ ] ΘΥΊΒΟ 6. Ὑ οΥδτθη., ἴῃ Θ] θα Ζὰ- 
σἸοίοἢ ἀδ5 τί ἀογ Μδ]ογοὶ βϑ] θβῦ 510} οἴ δηθαγί. 

4δδ. δ᾽ Θθρυϑιοη νοὰ καί δὶ Βταρνοότίθυη Ὀθυπὐ Ὁγβρυ 1 ΠΡΊΟἢ 
Οὔπο Ζν 6186] δὰΐ οἷποι Βυδομυ]ορίθ, θ6] ΘΠ ΟΥ καί βϑίηθ πἰηζαβίρθηαθ, 
βὐθίσουμάρ Βραθαυϊαμρ ΘΒ. Ἐπ5 ψἰγὰ ΠΘΙΏ]Οἢ ἀϊ6 Βοδηύνογύαηρ Θ΄ η65 
φοΐθτῃ., ἰῃ ἀοΥ ἤδρῸ] Ὀράθαύξβαμπηθη, Ῥαπκύβ γου]δηρῦ, σα 6 αἸ65685 

καί ἄρον Ετασϑ ἀρθουμαυρὺ ἄθη ΟΠ δα Κύρου οἰ ποὺ σοσίββοη ΝΔΟΒαγ ΟΠ Κοὶύ, 
Τυὶπ οἸ ΟΠ Κοὶδ, 80 Ὀτηβίδηάθη Διο ΠΤ, πα] κοῦ νϑυ]οῦ. 50 Χρϑη. ΑμΔὉ. 
δ, 8, 2: ποῦ καὶ ἐπλήγης : .,5896 πΠῸΠ 806 Υ Δ Οἢ πος, ἄθηη ἄδγοι Πάπρὺ 
ἄϊο Βουσίμο!αηρ 465 ΕΔ115 γᾷ π2Ζ σϑϑθῃ 0 ἃΡ. ΝΟΠάθπη οἰ πηγδὶ ἀ16568 
καί 5105 σονόμπηῦ παύΐθ δ η Εταρ σου 5 οἢ. ΔΖ] Π6η., ὈΘ 6] 65. 1656 
δύΘΠ]απρ 56] δῦ ἀδμη Ὀ6], ΘΠ 65 ἴῃ ἄθη γθρΊ θυ θη άθη δύ, ἀθ 1 68 οἱ ρ᾿ Θῃύ]10} 
δηροΠῦτί, οἰηὐγθύθῃ Κομῃῦο, 8150 ἴῃ ἄου ἱπάϊτθοίθῃη Εγᾶρθ: ἐκέλδυσεν δἰπεῖν, 
ποῦ καὶ ἐπλήγη --- ἐκέλ. καὶ εἰπεῖν, ποῦ ἐπλ., πὰ 50 ἃ ὙΠΕΥΟΥ ϑύ6116 απ 
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Ηάι1, 11 φέρε ἀκούσω, τέῳ καὶ τρόπῳ ἐπιχειρήσομεν αὐτῷ (γρ]. δα οἢ 
Ἐπ μγΡρηγ. 58. ταῦ. 407 6. 428 ἃ). Οὗ ἀϊθ Εγαρσθ θυῃβύ! ἢ) σϑηηθὶαῦ ΟὝΘΥ 
γϑύου οι δύ, τηϑοηῦ Γγ ἀ16 ὅϑοῃθ βϑ] υβὺ Κϑίμθῃ {Ππἰθυβοῃϊθα, πα 65 ἀὐτθο 
510 ΒΘ α10}} 416 σοὴ Ἠθγηδηη σὰ ιρθι Ρ. 537 ρϑιιδομίθ Π1ϑὐϊηούϊοῃ (νρ]. 
ΔΌΘΙ στάρον 69,32, 16) ου]θαΐρ θη. Π 6 ημ Ζ. Β. ΤΠ ϑιη. 4,46 ὅταν --- ψηφίζησθε, 
τί καὶ χρὴ προςδοχᾶν ; Παίδοῦ: ΘΠῺ ΠΥ ἀ85 Ὀ65ΟΠ]]θϑδῦ, 50 Ζίϑθῃῦ δ ΘΟ ἢ 416 
ΟΟΠΒΘα.ΘΗΖΘῺ ΘΌΓΘΚ ΠΘΗΘΠΠΊΘΏΒ, 50 βαρὺ δ Οἢ, ψγἃ8 ἀ8. ΠΟῸἢ ΕΔ ΑἸΒΒΙΟἢ- 
ὑθῃ Βἰπα, ἃ. ἢ. 50 ἀθουζθυρὺ θοῇ δὰ οἷ, 4855 ἀἃ πο 5 ΤΥ σὰ ΠΟΙ 6 ἢ 
ἰδὺ. 16 βοὴ Κυΐρου ἃ. ἃ. Ὁ. καί 5011] θΘΖϑίομηθη Κὔπμῃρθῃ, 4855 ΤηΔη ΨγΟΤ- 
ΦΌρΒΘἰ5 6 ἀϊθ 5 θη ΒΘρΥ Βθδυϊτητηῦ τ] 556. Ὅ70116, ἰδῦ ΒΟ ΘΙ ΟΠ ΖΌΒΘΗΘη.. 

461 Ὁ. ὁ. 16 πηρἰβίθῃ ππὰ Ὀθβίθη Οοα. θη ἀγαγῶν, ἀτοὶ (ἀδυιὕοΥ 
Μεποῦ. 53) ἄγων, ψγὰ8 βϑὶῦ δίθρῃμδπαβ δῖ5. δαί Ββκκον ψυϊραία τᾶγτ. 85 
Ῥτἄβθῃ5 θυ βοῃϑιηὺ Δ]]6γηρ5 ἃ15. ἀδ8 πϑύ ] ΟΠ γα Ἴ ΘΙΩΡΒ., ΔΌΘΙ ΘΟ ΟΘΥ 
Αοτὶδὺ Κη ὨΙΟΒὺ ἀπρϑββθηᾶ αἴθ ἄθιη 16 ἀΘβιηδ]ρ θη ἔναντ. συμβαίνειν 
νοῦ ησΘ ἤθη 46 Ἠδμα]απηρ' ὈΘΖΘΙ ΟΠ. 

405 6. ὅπερ λέγω ὈδΖίομὺ κἰοἢ δα ἀὰ5 50. ΘΌθῃ ἴῃ δἰπϑὺ τηδυμϑπιδῦ- 
ΒΟΏΘη ΕΟΥΤ6] ΑΌΘΥ ἀθη [Ππὐθυβομιθα ἀοΥ ψΔῆτθη πἀπᾶ [8]βοθη Καὶ ἀμείθ 66- 
βαρὺ ; ἀ1θ56 Καὶ ἀπβύβ (1 ἀθὺ ΕΌΥΤ οἰηθβ Νοαΐγατμη Ῥ]ατδ]15, τὶ ταῦτα) 5ηα 
Θαθ]θοῦ σὰ διέστηκδ “18 σὰ ἐγγὺς ὄντων. 6γὺ δεαὺζ ἰδύ 5οὸ δηρδὶορὺ, 4855 
ἀθγῃ ΙορΊίβοι ἀπίθυρθογαποίο ϑδύζ διέστηκε κ. τ. Δ ἀστοι ἀδ5 ρ]οάθγπαθ μὲν 
- δέ ἴῃ οἰη ργδίδι 5 η6 5. Ὑ ογμ ] 55. σὰ ἀθιη Ἠδαρίροαδηϊκοηῃ φύρονται 
κ᾿ τ. Δ. ὑγιὐῦ., σὰ 6] ΟΠ θτα Δ] βάδηη ἸΟΡΊΒΟἢ ποῖ μέντοι ρσοιῦτὺ, Βοθυῃ 516 ἢ 
ἀΙ16565 ὑπὰ ἀ88 ΠΙΘΥ ΠῸΓ ἀ6Υ Ραγδίαχθ ἀἸθμθπαθ δέ σθρθηβοιθρ ποῦ ἃ115- 
ΒΟΒΠΘΕΒΘΗ : , 8161 ΟὈρΊ]οίοἢ, ψὶθ σοβαρί, 4165 ἴῃ γοπ ἀθν Νδύθτ (φύσει 

Ὀούομῦ ἃπ| Θ'ΟΏ] 556. βύθῃθ 4) ρσϑοτάποίου [Πηὐθυβο θα δῦ, 50 ᾿ἰδὺ ἀθυβθ]00 
ἀοοῖι 1η ὙΥΙΓΚΙΙΟΠΚοΙῦ ἀατ οἢ α16 ΜΘ μ 5 ΟΠ 6 σου βού. “ (ΑΒ ἄθιῃ Κ Ο]Οοὴ 
ΠΟΙ. φύσει τηπϑϑύθ θ6ὶ ἀἴθβοὺ Αὐΐέαββαπρ Καὶ οἴητηδ, θυ θη.) Μδῃ εἰθῃὺ 50 
8.0 ἢ, τ δΥατη 8} 416 δύ6116 ἀ6ὺ Καὶ ἀπβύθ 8ἃ15 δα θ)θοῦ α16 μθίοσθῃ πα ΟΡ 1- 
βύθῃ βϑ] υβὺ σοίχθίθηῃ βἰηά. 2) ἃ ο5 Ζυαῃδομδῦ ἀπὰ ΒΕ Θβύβυθ! ]θηρ' 465  ϑυμᾶ]ῦ- 
Πΐ5565 ἀ6Υ ΒΟΡΒΙΒΕΚ ἀπα ἩΠΘύουΚ ΣΌΣ νομοϑξτ. ἀπ δικαιοσ. σὰ μὰ ἰδύ, 
Μ 6106 ἴῃ ἄθπι 81] Θτηθίηθη ϑθ]θοίθ (ταῦτα) ταὶ ρυ θη 51πηα, 50 νϑυθηρθυῦ 
5100 ἀἴθβθβ θΌθη ζὰ ἄἀθῃ δαΐ α16 ὅ86 616 βοὴ θθζΖιθῇθμημάθῃ Καὶ ἰηβύθῃ, ᾿μθιη θὐβῦ 

ἀογ πϑομβύθ δαὺζ σοὺ ἄθηθῃ (65 1,6 1065 Πδηα6]0. [)6Υ (ἀδρθηβύδηα ἸΘΏΘΓΙ 
ΠὰῸΠ ἰδὺ δἷῃ νϑυδπμάΐου (ἐγγύς), ποι] οἷ 416 ρσοιβορ; Βἰ ὉΠ] οθ., 16 τϑομί- 
Ἰιομθη ἀπᾶ ρο 5 ομθη αν παβδϊΖθ ταϊῦ ἸγοΥ Αμην θπμἀπηρ, ΔΡΘΙ 416 Θορῃίβυθη 
απαἃ ἘΠούογθη σθῆθη ἀδ061 ποοῖ ἀμν Ἰ 55 ΘΒ μα ὉΠ10 ἢ, Θιπριτ5οἢ Ζὰ Δ ΘΥΪΚΘ 
(φύρονται) ; 65 ἔθ]0 ᾿ἴππθη αἰ6 Τιθαομῦα πὰ πιβομοίἀπηρ ἀθ. ῬΠΙ]ΟΒΟΡΙΘ, 
πα 5ἰ6 ὙϑυηΘηρΘη ὨΪΟΠῦ ΠῸΥ 416 αδρθηβίδηἋθ. ἀπα Αὐΐραθθη ἀθὺ θοπύθη 
πα οι Βομοιηκίπβίθ, Βοη θ᾽ γϑυβύθῃθη 80 ἢ 416 ΟὙΘΠΖΘη ΠΥΘΟΙ͂ ΘἰρθηΘἢ 
σορθηβθίθ θη Οθθιθῦθ Ὠ]οΠῦ Ζὰ ἀμ θυ ΒΟ 9] 46, ΘΒ ΘΘ ἢ 516 ΠΙΟῦ ΜΊΒΒΘΏ, 
ψὶθ δἰ6 τηϊῦ βίο βϑ] ϑεὺ ἀδυδη βἰπᾶ (ὁ τὲ χρησ. ἑαυτ.), ψΟΙΥ 516. 510ῃ 56] δὺ 
ΔΌΒΡΘΌΘΩ 8016, ΟὟ ΓΓ ΟΡ Ἰβίθη οάθυ ΠΠ θύουθῃ, 16 ἀθηη 18 δ ἢ ΟΟΥΡΊΔ 8. 

ΟἾπ6 Βοναβδίβοίη ἀθ5 ψῆτθη [Ππὐθυβοίθάβ οι, πἰοῃῦ Ζὰ ἄθῃ ΟΡ ϊβύθη 

σορἅμ]ῦ ψϑγάθῃ 0116. ΟἸΘΠθᾶΥ τοῖῦ Βϑζίθμαηρ δα ἀΠ56ΥΘ 6116 Πιοίβδῦ 
65 ἄδμον 20 ταὐτὸν σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ, ὥσπερ ἔλεγον πρὸς ΠΠῶλον. Β- 

οὐθῃὺ πὰπ ὈΘὶ ἀϊθβθῃ δἰ ἄθῃ δἰπθ 5010Π6  δτηθηραηρ ππὰ Ὑ ΟΥ̓ Ὸηρ᾽ ὑΠ61}5 

ἴῃ ἰβγθῖα ρϑρθηβθί ρθη Υ ΘΙ ]0Π155. 0Π6115. ἴῃ γον Βοζίθμαπρ σὰ ἄθῃ Αὐΐ- 

σᾶῦθη ἀογ Νοιμούμϑοϊκ (ἀ6ν ὙΥ Ἰββθηβομαῖ σοη ἀθπ δὐβίβοϊιθη πὰ ΡΟ ΒΟΠΘΗ 

ῬυϊπΟΙΡΙ 6) πὰ 465 Πθομύβ, 50. Κὔπηϊθ τηδὴ ἀδ5 οἸθίομθ δᾶσῃ ὈΘ61 ἄθη δυΐ 

ἄθη 1,61 βίῃ Ὀθζίθμθηάθῃ ϑεραπεῖαι οΥναγύθα (σοη ΘΙ ΟΠ πὰ οἷ ῬΔΔΥ, 

416 ὀψοπι. απὰ ἰατρ., ραμϑηηῦ ἰβύ, ᾿Ἰπάθιη, γ)18ἃ8 γ0ῃ 61} Θ΄ ῃ6Ὼ, δύσι Δ Οἢ 

ῬΙαίουβ Θουρίαβ νοι Κυϑίύτ- 11] 
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γοη ἄθη δηάθιη 61}0). ΑἸ]Θίη 4165 ἰδῦ ἀθδϑσθρθη πἰοῦ ἀθυ ΕΔ], νοὶ] ίθσ 
ἀϊθ ὅ6616 5θ] δύ βοῇοη 815 πόπρυθ Ἰπϑύϑῃζ, σοῇ 1ΠΥ6 ΠῚ ΠΟΏΘΥΘη δηάραῃηϊῦθ 
ἃ5 (καταϑεωρεῖν) τὰ ἀπίθυβομθί θη ἀπᾶ σὰ θη βομοι θη γϑυτηδρ, ΨΟΐΘΤΏ 
510ἢ ἀδὰ5 ροιηθίηθ Βουββύβθὶη ΠῸΥ ἄθΘΥ ἄθῃ Καὶ Ζ νουμοῦ (64 4) ὈΘΖοιομπθύθῃ 
ὐδηάραπκύ ἀοΥ ΚΙ Θίπθη ἀπ ργοββθὴ Κίηαοθυ, ὙΘΙΟΠΘΥ ΘΡΘη ἄθου δίδηδραπκύ 
ἀθ5 Το ῖθ65 δῦ, ϑυῃθθύ. ΝΣ Πίογδὰβ ουκ ἄγ 65 Βίοῃ, ἄδ85 416 ΒορυἝβνου- 
γίσγαῃρ ΠΙΟ Ὁ Θπ6 ψο]]βύδῃ ἀΐρο (τὸ τοῦ ἄναξ. πολυ) ἰ5ῦ. 

ΗἸΘπΔΟΝ Κϑηη γάρ πἰομῦ ἄθη ασταπᾶ [γ 485 σουδηρθῃθηᾶἂθ δηρΘΌΘΗ, 
ΒΟΠΘΘΙῺ 65 ἔηγὺ χὰ ΕΥ ΚΙ] τ ἀρ οἰπθη Δ ηΔ]ΟρΘη ΕΔ1]1, θίπθη νουδηαύθῃ 
Ὁπαβίαπά οἷπ. καί παὖῦ βϑίηθ Βοζίθῃυπρ δαΐ ἀδε ἸορΊβομ. ἄθῃ Ἠδαυρύροάδηκθα 
θαῦμα] θ 46 ἀκρίτων ὄντων κ. τ΄ λ. 815 ὨΘΒΒΘ. 65: καὶ γὰρ ἄκριτα ἄν ἡν 
τὰ ἰατρικα κ. τ. λ., καὶ πολὺ ἂν ἣν τὸ τοῦ ᾿ἄν., εἰ μὴ ἡ ψυχή κ' τ. Δ. .,85 
τάδ ΠΘΤΉ]Οἢ ΠῚ (οάογ: σὔχαθ 18. ἀοοὴ ΔῈ) ἰη Βοζιθῃυηρ δαΐ --- 6 1- 
Ὑἰσγηρ Θηὐβίθ θη. “ἡ. ΤΌΘ 56 106 δίπη άσαθ βίο οΥρΘ θη, ΘΏΠ τηδῃ γαρ 
ἀυτοῃ ΑΠηδῆσηΘ ΘΙ ΠοΥ Ε]]Ρ56 ουκ] ἄγθη ψ0}106, οὗν: οὐαπᾶ Κκοὶη ΥΌΠΘΥ, 
ἄθῃπη δα δῇ ἄθτη (δοϊοίθ ἀθβ 1, 6ἰ 65“ ἃ. 5. ν΄. 

406. Αὐβ]θροῦ ἀπά {ΠΡ Υ βθύζθυ βΌϊ τσ θη 8116 ἴῃ ἀον ΕΥκΙ ἄταπρ; ἀθοσθίῃ: 
»δἰδῦ ἀὰ βοβοη 76 χὺ, ἴῃ ἄδγ Φυρομά, 50 νϑυύρϑββ ἢ, ψ106 ψ]ΓΒ ουβϑύ ἵτὴ ΑἸΤΘΥ 
σψοτγάρη “5. ΑἸ]θίῃ τάχα ᾿δϑϑῦ 516} ἴῃ ἄθυ Ζοιθθἀθαΐαπρ θδὶ ῬΙδύοῃ ΣΟ] 50 
ψϑηΐρ ἃ1]5 61 ΤΠυκγάϊάθ5. πϑοηνγθίβθη, ἄθηη βο] δῦ ῬΗδΘαΥ, 228 ο. 242 ἃ 
ρΡϑϑββύ ἀἰθ δμάθτθ Βοάθαϊῃμρ' μηϊπἀθβίθηβ ΘΌ θη 50 σαΐ, υηᾶ 416 Ζο: θΘἀθαύμῃρ, 
ΔΌΘΙ χαρορθῦθη, Κὔηπίο 65 6 θη 8}}5 ΠΥ ἀ16 Δ]]τηδοῃδύθ Ζοῖῦ, ἃ150 ὑῃ- 
τηδρ] ἢ ἀδ5 Πόμουθ ΑἸΌΘΥ ἀθ5 ΠΟΘ. ἤαηρθη ῬΟΪΟΒ ὈΘΖθίσμηθη. ὈΔΠΘΥ ΠΘΉΠΩΘ 
10 Δ ἢ ΠΐοῚ τάχα 815 Αὐβάτποκ ἄθν Μορ] ΠΗ κοῦ οὔτι Ὑ ΔΕΥ ΒΟ ΒΟ ΒΚ οἱῦ, 
ππα νϑυρΊθιομ6 ἀδ5 Ὀδθὶ Ετὶρίθ5 μᾶπῆρσο τί λέξεις; τὰ πἰσϑῦ ἀὰ (τὰ  οΥ- 
Ιδαΐθ ἀθίπου ᾿μθ48) ΠΟΟῚ ὙΥ δἰύθυθβ, ΟΠ] ΤΉΤΉΘΥΘ 5. Ζὰ 58 6 Βάθθη 5“ Χ0 18. 
Μοά. 1510, θθβοπάθυβ 06. ΑΘΒ0Β. Ῥτοπι. 721 τί που δράσεις, ὅταν τὰ λοιπὰ 
πυνϑαάνῃ κακά; πὸ που οἴη ΔΙ 50 γἱθ] ἃ15 τάχα ἰϑύ. ΠῚ ϑ΄πη ἰδὺ 8150: 
» ΟΠ ΐη τὶγα 65. τϊῦ ἀν (τὰ Υ᾽ ου]δαΐθ 465 ἀθβρυδοἢ85) 08] πΟΟΘὮ ΚΟΠΊΤΊΘΗ ἵ 
556 η δύ τηϑη. 516 ἢ. γ0η ἀϊν ΠΟΟῊ Ζὰ γϑυβθῆθῃ 7.“ τηλ. ὧν ᾿ἰδὺ ἔθ που, πίομῦ 
Ζὰ 5601 Ζὰ ῬΥΘΙ ΓΘ ΘΥ Ζαβαύζ. 

467. ΄ο56 δὴ Ὀθβύθῃ Ὀθρ]δυριρσία 1,Θϑατύ θη βρυϊοῃῦ δοῃ ἄθιη αἀδηρ 
ἄογ Ατραπιοηίδίίοη. Ζὰ ον ΘΙ ΒΘ ἰδῦ ΠΘΙ]ΟΝ : ἀϊ6 θάπου Ὀθδἰύζθηῃ 
ΚοίηΘΥ]61 ρο] ὔβοη6 Μοῦ. 

Ὠθ Ζυροροθθηθη ψῬογδυββούζαηρθῃ δἰμᾶ: 8) 416 Βθάπου ὑππη, 
τ 85 ᾿ππθὴ ὈΘ]]Θθῦ. Ὁ) ἀϊο Μδομὺύ ἰδὺ οίη αυῦ. 

ΒονΊΘ 561 ἰδὺ 5 Ἰούχῦ: ψϑῆη ἀ16 Πδάπου ὕθπη, τνὰβ ᾿πηθη ὈΘ]16ύ, 

50 δαβἰύζθῃ 516 Ὠϊθσδη Κοίη αῦ. 
Απ ἀΐθβθῃ διεαῦζ γϑίῃὺ 510}. ἤὰπῃ ἀἄὰ5 ψοίΐουθ: ἀἰθ Μδοηῦ ΔΌΘΥ δῦ θίῃ 

ααῦ, ἐΟἸΡΊΙΟΙΒ ὈΘβιύζσθη ἀ16 Πα μΘ, ΘΠ 5160 ὑπ ψἃ5 ᾿πΠη6ὴ Ὀ6]16 0, ΒΙΘΥΔη 
Κοίηθ Μδοβύ. 

472 Ὁ. Ῥυτχοὴ οἷ Ὑϑυβθηθηῃ βἰπα ἀΐθ ἔτ ἅϊ6 ΒοΙύθπθυθ Αὐγϑούϊοπ ρσο- 
ΒδΙ 6] 6} ΒΘΙ5Ρ1616 δη ἀϊθϑθιὴ ὉΠΡΘἢ δ ] 6 ἢ Ουῦ οἰησϑύγαρ θη ΟΥάθη, τὰ 
βοάδηηῃ δοἢ ἀΪθ0 Ευκιἅσππρ ΔΟΥ οὗ ουθ περὶ ὧν 80 510}: ρϑζΖοσθη ἢϑδύ, 
ΟΠδαρᾶν βἰπά βἰθ --  πδβρὶ τούτων, ἃ 

475 ο. 16 τηϑίϑύθῃ πᾷ ἀδυαηΐοι ἀϊ6 Ὀθϑύθη οοαά. μάθη δὐδαιμονέ- 
στατος, ἀϊδ ἀὐτίσθῃ εὐδαίμων. Μδῃ Κὔπηξθ νϑυτηυίμθη, ἀΐθϑοὺ ϑαρθυ]δῦϊν 
806 ἰπ δἰπϑὺ ΡΒ Ομ] ομθη {ρου ύσθι απ 465 ῬΟΪῸΒ βϑίμθῃ Θτγαπᾶ, δα ἢ 
ἤπάθη 510}. ΒΟ016Π6 δι ρου]αῦνθ σαν θ᾽] θη (ἀθμη ἴῃ Οἱ πο Υ ΔΏΖΔΗ] δ 61] 6 ΠᾶΌΘπ 
516 ὑτοῦξ Βδμἀβου Ὁ] ΟΠ ον ΒΘρΙ ΔυρΊσαηρ; ἴηι Τδαΐθ ἀθν Ζοὶῦ ἄθιη Οοτηραγδύϊν 
ὙγΘ ΟΠ θη τ 550}) ἀἃ ροβούχύ, τὸ τη ἄθῃ (πιρᾶγαίίν ἀυτομδύβ ουατίθῦ, 
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5. Β. Ἠοῃ. Π|8Δ5 1, 805. Οα. 11, 481. ὅϑορῃ. Απέ, 100. 1212. ῬΒΙ. 1170. 
Το. 1, 1,1. 10, 8. 580, 2 ἃ. ἃ. ΠοΥ δυρθοη]αῦϊν ΒΟ] οϑϑῦ ἰὼ αἸθβθῖ ΕΔ]18 
ΠΘΌΘη ἄρτ ΒοΖθι πη ηρ' 465 ΔΌΒο]αῦ Ὠδοῃθύθηῃ αἀτδᾶθβ ποΟἢ θἰμθ Υ ουρ] πα ηρ; 
τϊῦ ΔΔΘΥΏ ἷπ 510}, πὰ Κᾶπῃ 815 ϑίῃθ ΜΠβοπαηρ' ἀογ θοάθη δ᾽ ϑηάπηρθῃ 
εὐδαιμονέστατος πάντων ἀπά εὐδαιμονέστερος ἄλλων Ὀοίταομίοῦ ψογάθῃ. 
ΑἸ]ΘΙη ἀἰθϑοὺ ἀθργϑιοῖ ἰδὺ ἀοοἢ ΤΟ] ΠῸῚ ΘΡΘη ἀυγοῦ ἀΐϊθβθῃ οι ἀθη ατγδάὰβ 
σθιηθΙ ΒΟ ΔΕ] Θ ἢ, θη ΔΘ. νου ἀθηδγί ρθη θην πὸ ΠΟ γϑτ- 
ΔηΪδδδύ, 50 ἀΟΟἢ ὙΘΞΘΗ]ΠΟὮ ου]οιοῃηΐοσῦ, ἀηὰ αὐτο ΞΟ ΟὮ] ἰῃ Κϑῖπμου 8η- 

ἄθγῃ ϑ'.6118 θδὶ θίπου Υοπάπηρ τιϊῦ ἡ ἤπάθῃ. ᾶζΖα Ἰκοιηπηῦ, 4855 ἰῃ ἀ61 
Εν] ἀογαπρ' 465 ΘΟΚΙ., 6] ΟΠ6 510 οἤηθ Ζυθιθ] 8η ἄθη Αὐδάγαοϊς 465 ΡΟ]Ὸ5 
σΘηδα ΔΗΒΟΙ]]οαδῦ, ἀοὺ Οοτηρδγδῦϊν σϑρυϑαοηῦ ἰδῦύ. Το Κοπηΐθ το ἀϑῇθ Υ 
πἰοῦ θη ΒΟ ἢ] 6550, σοη 8]]6η ἨΘΥΔαΒρ  Θτ ἀσσοι Αὐΐηϑητηθ 465 ΘΌΡΘΙΙ. 
ΔΌΖΟ ΘΙ ΘΗ. 

478 Ὁ. Τδ5 νὸῃ 8116ὸηὴ Ηδηβο Υ θη πᾷ 8116} Αὐβρᾶθθῃ 5 δυΐ 
ΒΘΟΚΟΙ ρϑθούίθηθ ὧν λέγδις τηυϑϑύθ ἅτ 850 πη ἢν ὈΘΙ ΘΔ] θη ογάθη, ἃ15 16 
ΕἸΠΒΟΒΙΘὈαπρ ἀθὺ δα 8] 6 πάθη Ὑοτίθ, τ ] 6 ἄθια δοκγαῦθβ συ ρϑύμθι 
Καῦχη οἷπθ ἀπροζχαηρθηθ Πθαύαμρ, ΖΌΪ]Δ θη, που Κ] 710} σψἄτθ. ΝΟΟΒ 
στ ὔβϑϑυθη Αηβίοϑβ 7600} σΘΌθη 4186 [Ο]σ πάθη ῇ οτΐθ τένων λέγεις ; --- δίκης. 
θη ἀτοὶ πονηρίαι βῴθμθῃ ἀϊθ ἀτϑὶ Ἠβὶ!πἱὑὑ6] σορθη θυ. ὅ0. ρθη (77 ὁ) 
87 Π80 ἀδγ αἰσχίστῃ 76π6ῖ ἀτϑὶ πονηρίαι σοίταρυ πσοτάθῃ, οὔθ 4855 ῬΟ]ῸΒ 
ἀδΌθὶ ᾿ἰσρϑηά δἴπθη ἀπβίδη σϑίαπαάθηῃ ῃδύύθ. Ὑϑμη πὰ 76 χύ ἀϊθ δαΐ ἀ1656 
γοῖβθ ρον δβ σαὺῦ νογθογοϊ οί ΕΥᾶρΘ πδῸὴ ἄθιῃ κάλλιστον ἀῃύθυ ἀϊ 656 ῃ ἀγθὶ 
ἨΙ] τ ὑ6]η ουο] σύ, 50 506}10 βῖοῃ ῬΟ]οὸβ ἄστοι 416 ἀδθρθηΐταρο τίνων λέγεις; 
δαΐ ἀ16 Ὁπτηϊββά θαῦραγο ΕὙᾶρΘ ἀθ5 ϑοκγαῦθϑ οἷ 50 βύδυϊθϑβ ΑΥ̓ΤΩα ΒΖΘΈΡΏΪΒ5 
δὺ5, ψὶθ 65 Κυχῃ ἴῃ ἀθὺ ΑὈΒΙοΠύ Ρ]ύομπα ἸΙΘρθῃ Κοηηΐθ, 5610 ΘΠ ΤΠ 
ΔΏΠΘΗΤΊΘΗ ὙγΟ]]06, ΘΓ Πᾶ06 ἀδιηηῦ 16 Π6 γουμθυβᾶραῃρ' τὸ οὐ μνημονεύεις 
τηλικοῦτος ὦν ; τί τάχα δράσεις ; Δ Θοἴηθιῃ θο]α δηΐθῃ Βθίβρῖ919 ΒΙΟ ἢ ορΥ- 

ἘᾺΠ1Θ μι ἸΔ556Π ἡ γ0]]16η. 8 πὰπ ἴῃ ἀθν Τὺ τίνων λέγεις; ἴῃ χιγοὶ Ἠδηά- 
ΒοΒ τ θη ἔθ ]0, 50 τηδοῃύθ ἰΘἢ σουβομ] ρθη, ἅϊ16 5.6116 50 Ζὰὶ [θ56ῃ: Σ. τί οὖν 
τούτων καλλιστὸν ἐστιν; Π]. δὲν λέγεις ; πολὺ διαφ. κ΄. τ. λ. ,(ἄδ5 δομδηκβθ) 
ὉμύΘΥ ἄθπη, ψόυοη ἀπ ΒΡ] δὺ ὁ“. ὙΥΙΣ δέρῃ δ]βάδηη δἷηθ Εταρθ, ἀϊ6 6] 
ΘΙΠΘΥ Ναΐυτ σὶρ ῬΟ]ο5 πἰομὺ Ὀθίγθιηάθη Καπη, ἴῃ ΠΔΙΌΘΥ Ζουβύγθαππρ πίηρθ- 
ΨΟΓ ΘΗ, ὍΤη 510) σ] ΘΙ ΟΠ βϑτὴ 5 δῦ θυβῦ σὰ Θϑἰηπθη πα Ζὰ ΟΥΘΗ ΓΘῊ., ΟΠΠΘ 
οἷπθ Αηὐμψοχῦ ζὰ υϑυ]δηρθη. Ἐπ βρυϊηρύ ἴῃ αἴθ Αὑρθῃ, ψ|0 ἀ16565 ΤΙ ΒΒΥΘΥ- 
βύδπάθηθ ὧν λ. ογβύ τίνων λ. ἀπά βοΐογῦ Θοῃβθαπθηΐου ΟΥ̓ οἱβθ δι οἢ ἀϊθ Αηΐ- 
ψγοΙῦ χρηματ. κ. τ. λ. ὨΘΥΨΟΥΤ ΘΗ τηπδδύθ. 

480 6. Επθ τηϑυκνταϊρ τηϊθδυθγβύδη ἄθπθ ὅ806116. δεῖ Ὀθάθαϊοῦ πἰομίύ 
ὉΠτηϊ 6] ΔΓ (ἴαϑη ἀδυῖ. Ἐπ Βᾶῦ σἂν (υπὰ π!ομῦ Ὀ]Ὸ55 'ἴπ πορϑύννθῃ 
ϑᾶϊζθηῃ σὶρ ζ. Β. 57 Ὁ) ἀϊθβθθ οἄϑι οἷπθ ἀβθυβϑι θη βίοι δημὅμουηαθ Βθάθα- 
τὰηρ' (Ζ. Β. ὅ00 ". Οὐ 49}. νρ]. ΟἿο, ργο τι. 1 “ημοίμηι α ἠι6 Υϑρθέθγθ 
ἀοῦφθέ, οἄδὲ 8811. Οδύ. 2ὅ βαϊέαγδ οἰορανέϊιβ, φιναηι ἢθ06886 68ὲ ργοῦδαο), 
8]]6ἱη Κ΄, βρυϊοῦ ΠΙΘΥ ἰοῦ γοη βϑίηϑιῃ ἀδ5 κακῶς τινὰ ποιξῖν υπρθαϊπρὺ δὰ5- 
ϑομ ΠΠϑοβοηάθῃ (Οὐ. 49), βομάθυη σὺ ἄθπι ΟΡ βυ Βο ἢ -ΤΘὐοΥ ΒΟ Π θη. ΟΟΘΥ 
ἀθουμδαυρύ ἄθπι δύδηᾶρυμῃκὺ ἀθ5 ρϑυιθίμθη Τ.6 θ6 5 δὰ; ἀδῃοΥ δἰ δεῖς, ΘΠ 
πη 5011, τοχίη ἀδ5... ἀ τ θη “ τλ θη δ] θη ἰδ. πίθου αὐτός ἰδὺ ἀδ556106 
(απ δυϊτητηῦθ) δα] οὐ (τις) σὰ ἄθηκοη, ἄδβ Διο Ὀδὶ δεῖ σὰ δυρϑἄμῃζθῃ ᾿ϑύ. 
τοῦτο εὐλαβ., ὨΘιΜ]Οἢ τὸ ἀδικεῖσϑαι. Ναῃ Καπη 5108} ἔγϑ! οι (ᾳ8ὸ 9 ἃ) 
δοσθρθη ὨἸθμδηα 815 θη ΜδοΒύΠΔθΘΙ οὐθυ ἄθββθῃ ΕὙΘαΠ46 βο ύΖθῃ ; 8116 
65 ἰδύ ΠΙΘΥ ἀθὲ ΕΔ]] σϑιηθίηῦ, ἀ855 Ἰθιηδηᾶ δἰ ΤΠηγ θοῦ γὰρ ἀθΘΥ 5100} 6Υ- 
σθῇθη Ἰδβδύ, βϑὶ θϑδῦ θη οὐ ἴῃ δδηδο τψἄγθ 5ῖ ἢ} σὰ βοίπθῃῃ Ἡ θομθ σ]Θ 6 Γ᾽ 
Ζὰ γϑυῃθ]θη. Ἠΐδύ τὴῖνγ 2. Β. τηθίῃ Εδἰπᾶ δἷπθ δατητηθ θ᾽ θβ ρουδαδῦ, 50 
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ΠΠ πὰ ἀπϑδηροίοοῃύθμθη ΒΘδιῦζθ βθῖηθβ δα 5. ̓1θ886 ἀπᾶᾷ ἀδάσγος ἄρῃ 
ΟΠ άθη βοίποὺ ὅ6616 πη 6 1] αν τηδοῃῦθ, ΔΌΘΥ 10ἢ πψ ὔχαθ πο ἀαἀατοῇ γἱ]ἱ6]- 

Ἰθοῦ τθίηθυ πού οηαϊρθη ΘῈ ΒΙδύθηΖυηϊθν6 1 Ὀοιδαθθη, ψἄμυθπμα 65. ΤΩΪΥ 
ἀοοῦ ἐγοϊδυπαθ, οὔσσὰ ἀυτοῦ οἰπθ σ θυ ΌΠ 1006 Κ]αρΘ τηθίη ρθη υτη ὙΠ] ΘΘΥ 
Ζὰ δυ]δηρθη. ΌΤΙ ΘἰΠΘΥ βο]ομθη ἤδϑομθ, αἴθ Ζυρ]θ ἢ δαΐ τηθὶηθ οἰρθηθη 
Κὶ οδύθῃ ρίθηρθ, ψϑυθ 10 τ 10 816 γα ηρ5 λύθη, θη ἸΘἢ ΚΙὰρ θη. ἢ) ἃ- 
σορθη Βἰπάογῦ τηϊοῃ ἃὰΐ ἄθτη ὐδηαρτιηϊύ αἰ 656 1 ΒΟΡΠ ΙΒ Π ΞΟΠ 6 ΜΌΤΔ] Ὠ]ΟΪ 5, 
δαΐ Κα οϑδίθῃ πος ἀτιυθη, ἄθπλ ἸΘἢ ζΖὰ βοίπριη ΒΒ θοηύθ χὰ σψϑυπϑ] 6 ὨϊΟὨῦ 
γϑυρηηοῃύοῦ ὈΊη, το ἴῃ ἀ6Υ ΔΗ ΘΟ ΘΌΘΠΘη 6156 δὴ 46πὶ ἔ'δ'η4θ ζὰ γδοῃθῃ. 

488. τὸ αἀδικεῖσϑαι Ἰδδδῦ 5160}: ΒΡΥΔΟΒ]ΙΘῊ 08] ΠῸΣ 815 ΑΡροβ 10. γῸ ἢ 
πᾶν δυΐϊίακβοη. 1811. θθ μδημάθ]ὺ ἀ16 ὈθΙ θη ΒθρυἝἊοθ, 416 510 ψῖθ ἀοΥ Τὴ 61] 
ΖῸ πὶ α Δ 26 η γϑυμδ]ίθη ὑπα ΖΦ] ΒΟΏθη 6] ἤθη ἀθηη8 0 6] Θροχθρ θυ η6 5 
Ὑ οΥ μδ]π|55 δἰ ρα ]Π0ἢ. ππτη δ 10} 1δὺ, ἴπ ἸΟΡΊΒΟἢ. ὨΔΟΠ] ἄββΙρου, ἔδϑὺ ΠΑΤύΘΥ 
ὙΥ εἶθ 50, ἃ15 ἔϊιρύθ οὺ᾽ ΠῸΣ ἄθπι ΑἸ] μη θη θη ἀδ5 Βοϑεϊτητη 6.6 Βἰη- 
Ζὰ ; ΟΥ̓ ψιῦ ἄθη ΒΘρΥ ΠῚ, ἀθν τη 61 ΑῸίβύθ Πρ’ 561 Π65 8110 ΘΙ ηθη ϑδΐζθα 
ΒΟΠῸΠ γουρθβο ποθ πδί, πα πτὰ γΘ] ἤθη 65 ἴἢτη ἀδθοὶ ΔΌΘΗ 81161π Ζὰ ὑπὰῃ 
ἰδύ, Κυγζ ὑπὰ ἀ6ΥῸ ἴῃ ἀθυ)θηὶ 6 ΟΥ̓Δ ἃ] ΒΟΠΘ ἢ ΓΟ ῸΥ ὨΪη.. ὈΘῚ ΨῬΘΙΟΠΘΥ 

βϑῖπθ Αβιοῃῦ, σὰ ζρϑίρϑῃ, 4855 485 πᾶν, 6] 085 ἃ15 κακόν δίῃ αἰσχρὸν ἰδύ, 
[ὰν 1ῃπ ἴῃ ἄθηι Βορυδ ἀδικεῖσϑαι δαΐσοθηθ, ἅτ γο]] δε πα] ρϑίθη ουσθιοῃὺ 
νἰτα. ῖΘ Οομπραγαύίννοπάιπρ πᾶν αἴσχιον κ. τ. λ. Β0η ]Πθαϑὺ 510} ὨῸΤ 
ἔουτη6}} ἂῃ ἀ85 ρ]θ 8115. ἴπ οοτηραυδνου Οθείδ!ῦ ουΖιϑ]ύθ Πθβαϊύαῦ 65 
«οἰΐθῃ ΤῊ6115 τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι κάκιον ἃπ. 8 ὑἰθτίρθηβ νόμῳ 
δὲ τὸ ἀδικεῖν ἀἴθ ππίογροθογάποίθ ΒΒ βυϊπησπθηρ' ἰδῦ, 50 οὐ ψαγύθὺ τηϑη (5. Ζὰ 
δὅ 6. 68 ἃ. 71 4) μέν ἴπι ουβίθῃ 6]1646 πίσμῃῦ. 116 365 βοῃ] ϑδβϑὺ βίο ἄγος 
γάρ δῃ ἀδ5 Ψουμουρθηθηᾶθ ΟἴθηθαΥ κὸ 8η :ς ΡΟ]ῸΒ Κοπηΐθ θ6ἱ βϑίμϑθῃ Ζτι- 
σοβίδη 1556 ΠῸΤ ἀἄδ8 κατά νόμον αἰσχίον τηθϑίπθη (μπᾶ ἀπ Κοπηίθϑῦ 8150 ΠῸΣ 
ἀατοἢ οἱη ἈΙμ θυ Πδορ αΘν ] βϑτη 65 Ὗ ου δ γθη θη Πθδα]αῦ 6υ21616η), ἃ Θ ἢ ἢ 
γοη Ναίαγ οίο. 

1) 6Υ ὉΠ]Θα σ ΌΔΥΘη Ομ] ΘΣΊρ Κθἱ. ἀὐοξοῦ δύθ116 καδὴ πιδ ἀδάστοι ἰοὺ 
ΔΌΠοΙ ἔθη, ἀἃ55 τηϑη, νγἃ5 ἔπ ΠΟΥ π]θηθ Μριησηρ 87, α16 ὙΥουίθ τὸ ἀδ. ν. ὃ. 
τ. ἀ. ἴὰτ οἷῃ ΘἸοββθμι θυ] σύ, θη πιᾶπ οὐναγίθυ ἄοοῃ ποίπνθμαὶρ αἷ6 
ΑΒΜΘΗΔαΠρ᾽ 68 8115 Θτη ἴῃ θῃ δαῦζοβ δα ἀθῃ νου] θσθηάθῃ ΕΔ]}, ὑπ ἀὰ5 
ἴο]σθημάθ οὐδὲ γάρ κα. τ. λ. Ὅς Οἤπθ ἀΪθ56 ὙγοΣεδ ΖἸΘυΆ ἢ ἴῃ ἀθΥ [υὰ{ 
Βοηνθῦθη. ἘΡδμβονθηῖρ ἀδτῇ οἷον οἰμρθβομοθοη πογάθῃ; ἄβθῃῃ Βορυ πο, 
πῃ ὙΘ]ΟΠ 6 5100 βοῆοῃ ἰᾶηρθ 416 σᾷ ηΖ6 σου θγαηρ ἀγτθῦ, Κὔππθῃ Ὠϊσῃῦ 16 
θιι6, ὈοΙ] δαῆροα Βοίβρ16 16 οἰηρϑί σὺ ψογάθῃ. ἴὴ Κοίπϑιη 8116 ϑμα]Π 10 ἀδγῦ 
8 πᾶν σρἄπαογχύ ψΘΥάθη, 061] ἴῃ αἴθβθιη δοτίθ ἀθὺ Νοῦν ἀθὺ ὅ'8 ῃ6 16οὐ. 

491] ἃ. ὅο ἀϊθ δαΐ δἰπίρϑηῃ ραΐθη Ἠδηἀβοῃγ θη θΘυ απ οπθ Ψυϊραίδ. 
16 δίθ)|16 ἰβὺ ἱπ ἄθῃ Ἠδηδβοιγ {6 ἀθτοῃ δ Ὑθυυγουγθῃ. ΜΔ ΒΌΡΡ]ΪΓΘ Ζὰ 
αὑτῶν ἃ ἄθτῃ ΟΠ ΤΡ Θ] Θ 6 θη 485 ϑΥοτὺ ἄρχοντας ταῖῦ ἀν) θηιρθη Οου- 
Βὐγ Οὐ] 0. αἸ6. 65. ἴῃ ξϑίηθιῃ ϑιδῦζθ δῦ: οὐσὶθ ΔΌΘΥΙ ὁ (80116Π 516 τ ὮΥ ΒΔ ὈΘΏ) 
815 Ἀν βο ιονα ἀΡΘΥ βίοῃ βϑι υϑὺ 7“ ἢ) τί ἀρχ. κ. τ. λ. ἰἴδὺ Θδρϑείγαρθ, ἀαγο} 
6] ΟΠ6. ἄθια [Κ8]]. ἴῃ ϑηάθυου ΕΌΥΙ ἀδ556106. Ζιμμη Βοναβδύβοιη ρορυδομῦ 
ψΘΙάΘη 501]. ΘΙ] ΟΝ. 8.55 65 τη] ἀ] 6581 ἄρχειν Κοῖπθ 50 βδηζ οἰπίδοιθ Β6- 
ΔΠα(ηΪ55 πᾶ ῦ6., (855 65 6[ἢ ἄρχειν σΘῸΘ πἰοηῦ μὰν ἀΌΘΥ δ ἄθγ6., ΒΟΠΘΤΗ 
δΌΘΙ ΌΘΥ 510} βο] δῦ, ππᾶ οἰῃ ἄρχεσϑαι πἰομῦ Ὁ]055 ἀυτο ἃμᾶθυϑ., ΞΟΠά ΘΙ Ὲ 
ΔΌΆΘΗ ἀυχοῖ 510 ἢ Ὅς Ἰλαύατη Καπὴ 65. ΨῸΠ] Κοίηρη Αμπδίαπα ΠᾶΌθῃ, 8Ὲ0]} 
ἀ1656 Ὑγοχίθ τη δίκαιόν ἐστι πλέον ἔχειν πυβδτητηθῃ σὰ Θοηβ στα γθη. ΘΠ 
ΟΡ ΘΙ οἢ δ οὶ Κ81Π|Κ165 485 πλέον ἔχειν τὰν 4θη ἄρχοντες (ηἰομῦ ἄρῃ ἀρχό- 
μενοι) ΖΌ Κοιηπηῦ, 850 Κ8ΏΠ 65 ἃ τ ΒΟΚτ. Κοίηθη ΔΒΥΘη ἄρχων σΘθοπ, ἀοΥ 
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αἰομῦ σαρ]θῖο ἃ ἀρχύμδνος ἄτθ. ΟΠΒΗΘὨΐη γῶν ἄθι Βοίβαίζ ἢ τί ἀρχο- 
μόνους πούμνθηαϊρ, πὰ ἀϊθ Εγᾶρθ τί ἄρχοντας νϑυβύδῃ ] ΟΠ. σὰ τη ῃ θη. 
ΕὙΘΙΠΙΟΝ ὑγιυὺ α16 σϑη 76 ΕὙᾶρΘ 50 ἀθουυδβομοπα δῖ, ἀδ55 Καὶ 811. 516. πἰομῦ 

ΒΟΡΊΘΙΟΙ. σουβύθ θη ΔῊ ; 510 5011] 1ῃπ ΔΌΘΙ δα ἢ ΠῸΪ Δ. ΠλΘΥ κβϑτη τη ἤθη 
ἀπὰ ἀἷθ ὑ1οἴξύθ Ετασθ 468 ῬίλΙορβ, 416 σοῦ ἋΘΥ 6] ΒΌΡΘΒΘΥβομαπρ;, 611- 
Ἰοϊΐθη. --- 16 (οπβίσπούοη τί ἄρχ. οὐκ σύ 516} ΔΒ ΘΙΠΘΥ Ὑ᾽ οΥ ΚύσΖαηρ, ἀ6Γ 
οὐγτη ΟΊ ΞΘ ῃ ΕἸρὰν τίνα ἀρχὴν ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους, ἃ, ἢ. ςὩ ΘΙ] ΟΠ ΟΥ 
Αὐτῷ δῦ ἀϊθ ἀρχή, 416 516 ϑυαβά θη οὐθὺ 416 δθ6υ 56 διιβοϑίιύ πὶτὰ 7“ 

491 6. 19 Ῥοριδαθίρία Ψυ]ραία Ἰδαίθῦ : πῶς ΚΝ οὖ; δ 4] Ὀϑατη, 
Ἠ!γβΟ Πρ, Ἰ)θαβ0Ἐ}}6 ὨΔΌΘΩ 516 ψ ΘΔ ΘΥ δυι ρθη, ἈΡΘΥ ἀδί οὔποθ 8116 
Αὐἰογϊδύθη οὐ τοὺ τοῦτο σουϊσί. Ναῃ βοποίηῦ βου ]6] ΚΊν, 4855 416 Απί- 
σοτὺ ἀθ5 Κ8]1. πάνυ γε σφόδρα οἷπθ Κυδρ6 Β 6) πα: θη ΒΘΒΔΊΤΘη 
ἀθϑβϑϑι θη δῦ βϑίπϑυ Μοίηθηρ ρθοθη Ὁ Υ ΘΙΠΟΥ ὙΘΥΠΘΙΠΠΠρΡ ἀ65 ΞΌΚΤΓ, 
Ὀϑἀθυΐθῃ ΤΩΒ5 ; ἀθηη ΘΥ᾽ Πηάού ἐν πουμρ, 5βθῖπθ θηὐρορθηροβθύζίο Μοὶ ηρ' 
ἄυτοι ἐπεὶ πῶς κ.τ. λ. σὰ ταοίνίγθη, τγᾶβ ἀπηηδ ῃϊο' τγᾶγθ, Θ μη ΚΟΚΥ. ὙΥ οὔθ 
ΖΒ. τη 6 Πα Ἰϑαύθίθη. ΚΚ. ψ1}}} Πϑυ}] 10 βᾶρσθῃ: 9 [Οἢ Ὀ]6Ι06 ἀδθρθὶ, ἀδ855 ἀὰ 

ΤΠοΥΘ σώφρονας πρημηδῦ, ἀθπη δἷῃ ΤἬΟΥ ἰβῦ, ψ6Υ βϑίποιη ΟἸ οἷς 1πὶ ορθ 

βύθῃῦ; τὰ θρΘ 8Ό6Γ βύβθῃξ ἴῆτη ᾿θάθυ δουλεύων ὁτῳοῦν, ἃ150 δίῃ, ὙΘΥ, ὙΠ] 
ἀθίῃθ σώφρονες, Θίηθιη ἨΘΤῺ αἰθηδύθΔΥ δῦ, ἀθῃ δ᾽ ἴῃ 516 ἢ βϑὶ δύ ὑγᾶρ!." 
οὐ τοῦτο τῆτι 55. ΒΟ0ΏΘ 0 ἢ. ὈΘΙ ΘΠ] θη ψθτάθη; ἀδηη ΔΌΘΥ Κδπῃ πῶς γὰρ οὔ 
ὉΠ ΟΊ] ΟὮ ἀδγηΐῦ Ζαβδιηη Θἢ ὈΘβέθ θη, ἄθηη 48 ἅθν ϑδΐζ οὐδεὶς ὅστις κ. τ. λ. 
ΔΕΥ Πα ΘΟ ΒΟ δηροῃδηρὺ δῦ, 50 ΚᾶΠη ΟΥ ΠῸῚ ΕΥΚΙἄταπρ' οὐον ΒοδίδριΒρ' 465 
γοΥϑηρΘ ἢ Θηάθ6η 6], ποῦ ΔΌΘΥ ἴῃ ἰγρθηά θη αδρθηβδύζθ Ζὰ ᾿ἤτη βύθῃθῃ. 
ΑἸ5ο ἰϑῦ οῇηρ Ζ 6168] πῶς γαρ!: ΖῈ Ι656η, ψῶβ ὉΠΠῚ 580 ΠΡΘα ΘΠ ΚΙΙΟΠΘΥ οΥ- 

βομοίηΐ, 815 510ῃ οὐ ΘρΘῃ ἀ65 [οἹρ᾿ μάθῃ: οὐδείς ἸοΙομὸ οἰ μβοΒ] Θ᾽ οπηΐθ, 

δα αἴθ Ἐοττη6] πῶς γὰρ οὔ ; ΟμΠΘΗΐΠ Θἰμθ ΒΘ. σοὶ πῆρ ἰδ. 

492 Ὁ. [πὰ ἄθῃ {Ππ0]8]Π 8 ἀβομγ θη γα 50 }]1Θββθηθθ ν δἅπῆρ, ἀυγοἢ 

δἰπθη ΘαΘυβίυ ἢ αλοψν 5. Β. ΚΑΚΙΟΑ ; τὰ θη ΜίμαβκΚοΙμδη βου 6 

ΒΟΠσΙ6 Ὁ ταᾶῃ κάκι,,, Οὗδι κακι οἄθὺ διοι κακιΐ. γουρδβ5 ἤὰῃ ἄθγ πδο]ιδύθ 
ΑΡΒΟΏΤΘΙΌΘΙ ἀϊθ Αὐρτουϊδαν πα ΒΟ, το Ζ. Β. κακεὶ ἄν, 50 Κοπῃίθ Ἂἄθὺ 
ἀθουη δ οηβίθ θοῦ κάκιον ἀδγδαβ τηϑομθη. Μϑῃ 1656 ἀθτίρδηβ 5. 8995 οἷῃ 
ΒΟΙΘΒΘῪ Ορίδίϊν. , 

497. Αὐυἱΐ ἀΐο56 ὟΥ οἰβθ ἰδὺ (ᾳ8ὸὴ Ἡ. ΚΚ δοῖκβ Ψουβο]δρ) 16 μδηἀβομγ- 
᾿ο6 δύθι]πηρ ἀθν δ᾽ οὐίθ θ᾽ θ ῃδ]ύθῃ, σὰ ἄθυύθη γι οπαπρ' οὐθὺ ᾽ Θυβϑύζαῃρ' 
Κοίη ατυμα νου]Ἱθρῦ, ἀἷθ ἈΌΘΥ ἔλθ! δοκτγαῦθα ποῦ σαρθύῃθι]ῦ πθτάθῃ 
Κοπηΐθῃ, 48. 8510 Ζὰ 56,61 ἔθ πθῃ ΟΥ̓ Θ5θῺ πἰοηῦ ρδϑϑίθῃ, ὉΠ ἀὰ ἀθ θυ 168 
Κοίη Απ]δὰθ5 ἄδΖα ἀν ἴῃ νου]ὰρ. ἀθρθη δ] ] ϑῦταβ πα Η γΒΟΠΙσ 5 Εἰη- 
ὑΠΘ]αηρ;, ο 8 ἢ ἀ16 γγοτίθ καὶ προΐϊϑι --- νουϑετεῖς ἸΚΔΠΠΚ]65. Βρυϊοῃΐ, 
βομοίμῦ Θηὐβοπμοιἀθηᾶ, 4855 ὡς σοφὸς --- νουϑετεῖς 6'Π6 Βυν]ἀθτα Πρ; δαΐ οὐκ 
οἶδ᾽ ἅττα σοφίζει ἰϑῦ, γἱ 6] Θ᾽ συ Διο δα 7665 ἰγοπίβομθ ὦ σοφώτατε σύ ἀθ5 
411. (ϑῦ 4) ΒοΖαρ πἰτησηῦ. ΟΠπδΐη σψἄγθ ἀἰθ Αὐΐίοτάοτυηρ πρόΐϑιε ἴπὶ 
Μυπάθ ἀθ5 νϑυαυ] 55] } ΟΠ 6 ῃ Κι 8|]., ἄθυ θθ θη ἵπὶ Βδρυ δ ἰδύ ἀδ5 αθδργᾶοῃ σϑηΖ 
ΔΌΖΟΡΥ ΟΠ θη, νῦ]]]ρ' ἀπ ΕΚ Ξ τΝ ΠΕ}, ἈΠ δ οἢ καί ΒΟΉ ΘΓ ουκ] ]]10ῃ, 

502 Ὁ. Βοκδῃηθ]!οῃ ψ ]]}06 Ῥ]αίομ ἀϊθ6 ΠΙΟΙΘΥ, ΥΟΥ 8])|6 1 ἨΟΙΊΘΙ 

Β6]ρδύ, ψϑρθη ἸΠΥΘῚ σϑυ θυ] θη καρ πϑτηθηί! 0} δὰΐ ἀἴ6 θυ ἀῦΠ6Γ 
ἄδυ Τπρθηα ἃὰ5 βϑίημθη ϑίδαίθ νϑυθϑηηὺ ψίββθη. θὲ Ἡδυρίρτυμπα, ψΘΙΟΠΘΥ 
ἴῃπ 8 Ζὰ ἀἴθβοὺ ϑγάδιηησηρ θὲ Θρ 5 ΟμΘη ῬοΟΘβίθ Του βοῃγθίίθῃ 11058, 
ΨΥ ΟἴἴθηθδΥ 16 οὐ Βοῃ- τ! ρ ὅθ Βοάθαύαπρ ἀδὲ Ἰούσίθσθη. ἀθγδὰθ 488, 
ττᾶβ ἀθυβ θΘῺ ἰἤτθη σου δ] ρθη ΕἸπῆτι85. γϑυ] 6}, ἀ8ι55 516 ΠΘΙΆ]Π]ΟὮ ἀδ5 ρ826 
ΤΌΘ ἀον Ναύϊοῃ ἴῃ βθίηθῃ νϑυβοῃθαθηβξίθη Η]ούυηροθῃ ἀδυβῦβ]] 6, 48,55 516 



1606 Δημδηρ. 

ΠΘΌΘΏ ἄ6Υ ΟΠ] ἀθυαηρ, ΥὈΒΙΊνΟ]]ΟΥ ΤΗδύθη πὰ 8]]6 716] ΕἸηνἸὐα ρθη ἵτὴ 
Κυϊορ απὰ ΕΥΙΘάθη ἃ σορ ἄθη ἰϊθίθυθῃ Δηβομδασηροη ἀθ5 Ο]Κ5 ἴῃ 
ἨοΙρίοη ὑπᾶ διύδθ. θη ὑγθαθβ ΑὈΒ114 οηὐναγί, οηηύθ ἀοτγῦ θἴπθη ϑηΐβοῃϊο- 
ἄσθηθη ὙΥἸΔΘΥΒΡΥΌΘΙ ΠΟΥ ΟΥΤ θη, τὸ 4845 ΠΌη6] 465 ΡΟ] ὑπο βυϊβομθη Ὗ ΟἹ Κ8- 
σ] Δα 6 Π5 ὙΟΥ ἄθτιῃ [Π10ῃ}8 ῬΒΙ]ΠΟΒΟΡΒΟΠ6Υ ΕΥ̓ ΚΘΗ 155. Ζὰ ΘΙ ο ἤθη ΘΟ ΆΠΗ, --- 
ΠῸῚ ἀτδυηδύϊβ ΟΠ 6 ἢ ῬΟΘΒΙΘ τηδο]}ῦ ΘΓ, ΠΘΡΘὴ ἄδη ΔὨΚΙαρΘη ἴῃ ἘΠΒΘΥΘΥ͂ 
516116, ψι6 ἀρουμδαρῦ 8116 Υ ῬΟΘδῖθ, ἄθη γουσνυτ ἀοΥ ἀπίγθαρη. ἐφ αβομθημάθη 
ΝΔΟΒΔΒτασηρ θυ ὙΠ ΚΠ] ΟΠ Κοὶῦ. 1016 σοι ἴῃτη σι ρθ]ββθὴθ τὶ κΚ ἀδρθρθη 
ἴῃ ἀογ θβίδ!ῦ νσορ ΗἩγτηηθ πὰ Οάθῃ τηϊϊβδῖθ ὩΔΟἢ 561 Π6 7 Εοτάθταηρσ ἀϊ6 
γϑἰηβίθη πα ψϑῃηγβύθη αγυπαβαΐζο, ἀϊ6 Εδίου ἀον Τυροπα ὑπὰ ἱπροηαμ ΘΥ 
ΜΆ ΠΏΘΥ ἴῃ ΘΓ ψοΒ]] δαί πἀξίθη ΔΌΘΥ ΖΌΡΊΘΙΟΗ ἴῃ ΒΌΓΘΠΘΘΥ ὑπ ΚΘΌΒΟΠΘΥ 
ΒΟΥ Θη Δ] θη. 

ΕΒ Ὀοίτοσηαοῦ, 4855 ἀθγ ΠΙΟ ἑοΥ- ῬΏΠΟΒΟΡΆ Ῥ]δίοη ἄθυ Ῥοθβίθ, οὔ ἀδ- 
61 5ΘΙΠ6} 50} 16 ἤθη αταηαβδνζοη πα ἀοΥ ΔΤ οΙῦ ἀ85 πη ἀοοίθ Ζὰ συρυ- 
σθθοη, Κοίπθ νι ὔγαϊρογθ δίθ ] ὰπρ' ΔΖ ίβθη ψυβείθ. Ἐϊηθη ατὰμπα ἀἸΘΕΘΥ 
ἘληΞ οι ρ κοῦ αὐτέθη ΜΓ ΨῸΠ] ἀδυὶη πάθη, ἀδεθ ΟΥ̓, ΟὈρΊΘΙΟἢ βοὶ θϑὺ τηϊὺ 
ἈΠ θη ΟΠ Θ᾽ὐββίηη ὈΘρδ ὺ, ἀ00} ἃ1]15 ἢ) ΘΠ ΘΥ 416 οἰ ρθη !οηθ Βοαθαϊαηρ; 
ἀο5 δοβὅη θη πᾶ ἄθββθῃ οι εύδηα!ροῦ ΒΘ θη ἄθτῃ απίθηῃ ὑπα Ὑ ΔΉγΘα 
γουκδηηΐθ, ψὶθ ἀϊθ5 ΔΊΟΩ δὰβ 74 ἃ δυ6]]10, γὸ 6Υ 485. καλὸν ἄρῃ αγαϑόν 
(ψϑ] οἤθιη ἔγϑ ] Ἰοἢ ποι θυ μΐη ὠφέλιμον Βα θδοϊαϊτῦ πὶγ) ΟὐοΥ ἄἀθυ ἡδονή οὗθὺ 
Ὀοϊάθῃ ἰἀθηιβο βοίζῃ. ΑΌΘΥ ἀδβ βομόπθ ρϑῃὺ ψΘάΘΥ ἴῃ ἄθτα Αἰ πη} }6}- 
ΠΡ ΘΠΘἤτηΘη ΠΟΟἢ ἄθιη απΐθῃ (οἄον ΝΖ] Ο 6) ΠΟΟἢ ἴῃ οί άθι ΖΒ διπτηθ ἢ 
δαΐ, Βοῃάθυῃ ἰδύ δἷη υιῦοβ, ΠΟΙ] ]Οἢ ἀὰ5 ἀατο ἢ 561η6 ΕΥΒΟΒΘΙΠΌΠΟΒΙΌΥΤΙΩ 

(πὶ ἘΤΗΚΙΔηρ ταϊὺ οἴμοι 66] (1680) Θ 6 8116 Ετγοροπάθ πᾶ ἴῃ οἰρθη- 
ὑπ ΠΟ ΠΥ, που κ] ΠΟΥ ὟΥ οἶδα ἀδ5 ὑϊοίβίθ Οϑυηυἢ ΑἸἸΒΡΥΘΟ ΘΗ 46, 65 γῸ 1 

θυ θίηθη 1, βυθίββθηᾶθδ υπα σῃθθθηάθ, σὶρ ἀθηη Αὐϊβύοίθ]θβ ἀοὺ Τταρδὅα]θ 
ἸΩΒΌΘΕΟΠΘΥΘ Θἷη6. 50Ι0Π6. 416 ΓΘ ἀθμβομαίίθη τϑὶπίσθηάθ Κυαξ ταῦ Πού 
ΖΘ ΒΟΥ ΘθΘ μα. [2855 416 ῬΟθεὶθ 165 ψῖγκα ἘΠ4 πο γἹΘ] τη ἢ, ΠῸΓΪ 
ἘΠύρτ].6, νου γ6 ἀπὰ νογάρθυθθ, ἀ85 ᾿ἰδὺ [γι 10} θοαϊηρὺ ἀυτγοῖ ἀ16 αὐπδύ 
οὔθγ Ὀπρυπεὺ ἄοὺ ἀδυίρθη Ὁ Υἢ ] ἐπΐββ8 πὰ ἀθΥ Ζοιΐθῃ ; 65 τηδομέθ 5ΟΉΎΤΘΥ 
561 Ζὰ Θηὐβομϑι θη, οὉ 416 Καὶ ἀπβίθ ἴῃ δι ὉΠ] ΟΠ Υ Β ΘΖ απ ρ τη  ἢγ πΐθβ οὐθΓ 
ΘΠ] τη 65 σουϊγκὺ ΠᾶΡθη, ππᾶᾷ τἷῦ Κύὔπηθη ΟΒΙΠ]ΟΥ Κϑατη ὈΘΙΒΟἸΤΏτηΘΗ, 
ὙΘΠΠ ΟΥ̓ ἰπ| ἀδηΖθη πηἀ ΟὙΌΒΞΘῚ ΟΠ ΟἰΠΟΥ ἅδῃ οῦβ σ 6  ΕΥ̓ΖΙΘΏΠΠρ' 4685 
Μϑηβοῆθη ΖῸΥ ΘΙΌ ΠΠΟΉΚοῖῦ πὰ Βύγρογίαροηα ΟὙΌσ565 ουγαγίοῦ. ΑΌΘΥ ΨΙΓ 
νυ ὔγαθ 65 8ΌΘΙ ΓΥ οἷπθ Ὑουβπαϊριηρ, ἃη ἀΟΥ σοὶδύροθηῃ ΜΘΗΩΞΟΠΘΗΠΔΙΌΓ 
ΠΔ]06Π., ΘΠῺ τηδὴ [ΠΥ ΒΟΖιιβαρθη 485 ΗΥΖ] αὐὺ 465 ροθίϊβομθη ἀπά Κὐπϑύ- 
ἸΘ ΒΟ Π6 ἢ ΤΥΪΘΌΒ ΔΟΒΌΓΘΟΙΘΩ ἀπά 5'6 50 νϑυβυ  ΠΊΠ16]Πη σ»101] 06. ΟἿ ἀἷθ Ε16- 
ταθηΐθ ἀδθὺ ΙΠΏΠ ΘΙ Κοὶῦ, ὙΥ ΘΟ] ΟὨ]τοῦ, ὉὈπδιιΠοῃκοῖῦ απ ΨΟΙΑΘΥΌΏΪ85, 
6 ]ῸΠ6 ἀυγοῃ ἀϊο Κυπδὺ ἴῃ ἀδ5 [6 Ό 6 δἰμθ5 ὕΟΙΚΕ οἰπάσί ρθη πηὔρθη, Ὀδὶ 
ὑπίοτατ οκαηρ πᾶ Ν᾽ Υ θδηπαπρ' ἄθγ απβὺ ηἰσῃὺ ἀ06 ἢ δΔαΐ μά θυ δ Θρθἢ 
ἸΏΥΘη ΒΟΒ] πησηθη ΕΠ ΠΗτπιβ5 ἀθθη τ ὔγαθη, ΘΠ ΘΙΏΠη8] α16 ΘῈΘ]]6ὴ 465 Υοτ- 
ἀθυθθη5 γουμδηάθη βἰηά, ἀ1656 ΕὙᾶρΘ ψ]γα 510} ἸΠητη6 7 δα ΐν θυ ἔθη 18.556; ΟὉ 
ἀδρορθη ἀοΥ νου]αδὺ ΘΓ βομὔμπθη ΕΌΥῚ, 465 σον] ρθ ὑπ ΘΥ̓ΒΘΌΘπάθῃ 
ΕἸΠάσποΚ5, ἄθηῃ 485 τ δῆγμα οι ὔηθ, ὈΘβομάθυβ 416 ῬΟΘΕΙθ, τηδοἢῦ, ἴῃ ἰσροπᾶ 
οἰ ποῦ 6156 θυβϑύχζὺ ψουάθῃ Κῦμηθθ, ΟὉ ἰοὺ ἀυτοῃ αἀ16 Ὑ ΟΥθδππαηρ 465 
ΟΠ ὔπθη ἀἰθΘ ΜοηβοΒ]οῖῦ ΕΥΙΔΘΥ ὑπᾶ πἰθάτρου σνὔγαθ, ἀΐθεθ Εσδρθ 1 βϑβύ 
ΒΟ ἢ Βομ νου] ἢ γΘΥΠΘΙΠΘῊ, 

612 ἃ. 16 Ηδηαβομυι θη Βαθθὴ ὀνήσειεν, ψἃ5 Π80}}. ἄθπι ῬΥἄβΘΙΒ 
λογίζεται ΔΌΞοΟΙαῦ ἀποτύγ  ΊΟἢ ἰδὺ. ἄν Κοππίθ βθὴγν ᾿ϑἱ σὺ θρθη 465 [0]σ6η- 
ἄθῃ ἄν δαβίδ]θη. ἔὔθογάϊθβ ψαγάθη ἀϊθ ΒΟΒ] ΒΒ θη ἂν ὑπ ὃν ἴῃ ἄθῃ 
ὙοΥθὶβ μδπῆρ ρ8γ ποῦ σ᾽ ΘΒ θ θη ; πψῖ8 ΘΙ ομῦ Κομηῦθ ΠῸΠ σῸη θίπθιῃ Αὐ- 



Αμθδηρ. 1607 

ΒΟΙΓΘΙΌΘΥ οἷἢ ΒΟ] μ6 5 ἄν 815 ΒΟ] 5550 6 ὈΘΠμδπαο] ἀ. Ὦ. ἀθουρδηρθη Ὑ6Γ- 
ἀρη ει ὕρϑικιαπρ 465 Ζιιβιημη θη γ πάθη ἀορρθιἑθη ἄν, ψΘΠη 685 6 
ΘΙΠΘΥ ἰδῦ, χὰ 56 }1 ρϑι!ἀογὺ ἀστοὶ 416 ἀδ ιν ]ΒοΠμθηὐγθύθπαθ Ἱπιθυραποίίοῃ 
ὑπ αἱθ γθυβοἰθᾶθμθ ΑὙἸΒΕΡΥΔΟἢΘ Ὅ6Υ θοϊάθῃ ἄν. {θυῖρθηβ τ ἄτγθ δ ἢ ἀθν 
ΑὐΒ[411 ὩΔΟἢ τοῦτον πὰ γῸΥ ὀνήσειεν ἸΘΙοΟμῦ χὰ οΥκΙ ἄσθῃ, ἀπμᾶ δαοῦ 
Τ᾽ ΌΒΟΙΙο5 ἀπάθγαπρ ὀνήσει Κοίποδνγορδ Βαγύ, 

512 Ὁ. ἘΕΛτ εἶπ σαν θΊ]θη θο͵δμθπάθ" Βοάθαϊαηρ 465 ἱγαρθπάθῃ μή 
(Κτάρον 64, ὅ, 8) Ἰἄδβδὺ βοὴ. ῸΠ] Κοίη βΙΘῃγ 65 ΒΒ Ιβρ 16] θ᾽ υηρθη. ΕἾΠΟ 
ΑὨΖΔΗ] δίθ!] θη εἷμα Ὑ00 ΤΩΪΤ 1πὶ .. ΟΟΥΤΘΒΡΟΠ θη ΖΟ]αϊὺ ΠῚ α16 φρο] γύθῃ ὑπὰ 
ΒΘδΙ ΒΟ] θη" 1864. 1. 5. 19 ῬΘΒΡΥΟΟΠ ΘΗ. 

512 ἅ. δ ᾿δαϊοῦ ἀ16 ΔΡοΙ]!Θἔοσύθ, νυ] κοτατπθῃ Ὀθζθαρίθ 1, Θβαγύ. Ζα 
ἴθγον ΕΥκΙἄσαῃρ ἀθη ΚΘ τηᾶπ 5108} Ὀ6ὶ μὴ γὰρ ἀδ8 γΟΥ ΠΘΥρ θη ἀθ ὅρα ποοΪ: 
ἑουυίτκΚομά, 8150 μὴ γάρ-- ὅρα γάρ, μή. . ἱπάθτη [Ὦγ γάρ Ὀοΐπι Ἀπβΐ8}16 ἄθ5 
τορίθσθηάθῃ Ὑ ΘΥθΌπι5 Καίπθ δηάθυα 6116 τηθ ἢν ἀδτὶρ Ὀ]οΙ δύ. (Εἶπ Αμᾶ- 
Ἰορὶϑ μίαν Ὀϊοίθυ ἀ16 δύθι]απρ ἀθ5. καί θεοὶ Εταρπδότέθτη ὅδ᾽ Αη}.) ΑΌΘΥ 
δύ ἀθ8 Οοπ]αποῦίνβ Ὠἰτητηῦ ἀ85 ποῦ τηθ ἢν ῬυΟὨ 1 νΘ., ΒΟΠΘΥῊ ἔταρϑηᾶθ 
μή 80. ὅρα πὰῃ ἄρῃ [παϊοαύϊν σὰ 510} Ὁ]. 1 80}. 1968 ὁρῶμεν, μὴ Νικίας 
οἴεται. Ομδττα. 1609 ἃ ὅρα, μὴ -- κωλύει. ΠΥ 5. 216 6 σκεψώμεϑα, μὴ ἡμᾶς 
λανθάνει. ΤΠθδοῦ. 145 Ὁ ὅρα, μὴ παίζων ἔλεγεν. ἘδῚ ἄρῃ ὕπμθοτγρδηρ, γ0Π 
ΘΙΠΟΥ Οομείγαούϊοη ἴῃ ἀϊθ ϑῃθΥ6 νΕΊ. ΒΡ. Ῥμόη. 90 προυξερευνήσω στίβον, 
μή τις --- φαντάζεται κἀμοὶ μὲν ἔλϑῃ φαῦλος κι τ. λ.). τοῦτο Κᾶπῃ, ψῖθ 
ἐἰα, ἀϊ6 Βορυῆδ, αἀτυπάεξαΐζ, ἀθαάδηκθο τ. 5. ψ. συγ θίθης ἀπ ἐνέτων, ζῆν 
βὐδίὺ βούλεσϑαι ζῆν τϑομυξουθροη. ὁποσονδὴ χρόνον Πιοἰδϑὺ πἰομὺ οπιῦρ] οῃ δύ 
Ἰδηρ “, ΒΟμ θυ, 16 ἰδηρθ ᾿τητηθῦ“, ἃ. ἢ. ἃτὰ 11 Θ βύθῃ δύ! οἢ σθοηὺ Δ η66, 
ψῸ ποῦ, ΔΈΟΝ ΚύγΖοΥ , ΘΏῺ 65 ΠΥ ρο]ΘὈὺ δῦ. ὡς 6 πὴ (566 Ζᾳ) οὐ πἰομῦ 
ἄδου Μδπη ἀΐθεθη αθάδῃκθῃ, σὰ ᾿ΘΌΘη τὶ ἰδηρ6 ᾿ΠΊΠΊΘΥ 65 ρΘ ΘΠ τηδρ', δυῖ- 
σθθθη ἀπ πἰοῃὺ ἃτῃ [6 Ό 6 μδπρθη τησ55. Βοὶ οὐ φιλοψ. ἰδὺ μή τὰ ψίθάοΥ- 
ΒΟΙΘη (ὅρα μή οὐ φιλοψ.) 815 Αὐδάταοκ ἀοΥ πορδίύϊνθῃ Βεμααρύθηρ. Βοὶ 
“μέν βιπάοὺ οἵη Ἰϑιοηΐθα Απδκοϊαθποη βὐαίῦ, πάθη οὗν Ὀθδθϑι οὐ σὺ πτᾶγ: 
τοῦτο μὲν ἑατέον, τὸ δ ἐπὶ τούτῳ σκεπτέον. ΑἸ ἀϊθ 5.6116 ἀΐθ565 δέ ἰδὺ 
ἀλλά ροὐτθίθῃ, μουνοσρθυαθῃ ἀθγοι ἄδ5 σι δ οΠδὐβύθμοπάθ καὶ οὐ φιλοψ. 

16 Ὀοίάθη Εοτππθὶπ ὅρα (σκόπει α. 8.) μη ταϊῦ Οοπ). απ πα ]16. 5πἰπά 5'0 ἢ 
ἀδυίη ρ]θῖοῃ, ἀδ85 βἰθ νϑυτηῦρθ 465 γμϑίοσ. ὅρα ἴτὴ Δ]ΠΠ θυ θίμθη ΘἰμοΥ Ὁ θ- 
8 ἢ 6 άθῃ Βομδυρίαμῃρ, ΘΠ ΒΡ θ θη, υὑϑυβο ΒΘ θη ΔΌΘΥ 5) ηα 516 ἀυγο ἢ ἀΪ6 
δ 2) ΣΡ ἐν 7:1: Ἐλυν] ΚΙ απρββίϑ απ, ἴῃ  ] πο ἀἰθ ὅϑομθ Ὀθηπα] 10 σ6- 
ἀδομὺ πιτά. ὅρα μή ταῖῦ Οομ]. βϑύζὺ νοχᾶϊιβ οὐ δύ βἰθὺ Β'0ῃ} ἄθῃ ϑοπθίη 
γογδιυβΖαβούζθη, (855 416 ὅδομθ ΠΟΘ ποῦ ἰδ Οὐδυ ἴῃ θἴπουη δύϑαϊαπι 510 ἢ 
θοηπαού, ἴῃ εὐεβεϊμόη 516 816 8}}5 ΠΟΘ νου ηαογῦ σογάθη Καπη. ΕΒ δαὺ 
8150 ἀ16 Ῥυοῃι ιν Βοαθαίαηρ : . 516} ἀἰο νΟΥ, 506. αἴθ ὅϑοιθ Ζὰ συϑὺ- 
ἄνθη“. ΑἸ]οῖη ἀἴθβθ Αὐἤογάθγαηρ ἰδῦ ΠῸΥ ΥΠϑύου 56 ΕΟΥΤῚ, ΘΗ ΒΡΥΆΠΡΘῺ 
ΔΒ οἶμον σον θθθὴ Ατιρκοὶῦ πὰ Ἐϊυῤογ Ομ οἱῦ ἀθ5 ΒΘΠΘμτηθηβ ἴῃ  ΘΙὈΪη- 
ἀππρ ταὶ ἄθτη Βονυββύβοίη, ἀδδβ ἄθῃ ΟΘΡΏΘΥ ΔΘἢ ἀΐθδο ὟΥ ἀυπαηρ πἰ θοῦ 
ΤΩΘὮΓ ΜΟΥ Θἴμοὺ ΝΘ θυ] αρο Ζὰ ὈΘΔΏΓΘη ἴτῃ δύϑηδο ἰού. ᾶγατῃ οἱρηῃθῦ 510 ἢ 
ἀϊθ 50 ἘΌΤΤΙ8] Ὀθβοηάθυβ Ζὰπὶ ΑἸβασιιοκΚ ΘΙΠΘΥ θἰπθυθη Βομδαρίαηρ. Β6ὶ 
ὅρα μή ταῖῦ Ιπάϊο. ἀδρθρθη Ζοίρὺ βοῃοῃ ΔΓ Μοάυβ, ἀδεβ τηϑη 685 τηΐὶ 
ὙΠδύβ ΟΠ]! ομθτα σὰ ὑμὰμ Ππαῦ, ἃπ ἄθπι πἰομἐβ ΠΊΘΩΣ Ζὰ ἅπάθτῃ ΟαΘΥ Ζ1 
ΘΙ ἄθυῃ δύ, ΜΘΊΙΟΠΘΕ. 8]8 ΕΥΝ ἄθτη ρυθοῃθηάθῃ Κἰᾶὺ σομοσάθῃ ἰδύ, 
ΟὗΘΥ ψθηϊρβύθηβ σου]άπιῆρ 815. 50] Π65 στο ἰἤτη νογϑπβροβοὺσὺ πἱτά. ὅρα 
(0 βορρᾶν 416 δ) θβύϑυ οτάθσυηρ ὁρῶμεν σἰγὰ ΠΙΘΥ τηὔρ]10}}} Θαὐ ἃ] 8150 
ΠΙΘΗ ἸΠΘὮΥ α16 Αὐἰογάθγυηρ, οὐνγᾶβ Ζὰ νου θη, βομ θυ 50 ἀδυάθοΥ ΚΙΆΥ 
Ζὰ ψΘγάθῃ, Οὗ ποῦ οἷπθ ὅϑομθ 50 ἰδύ, ψ186 Ἰη8ῃ 85 ᾿γρθηᾷ δἰποιη ΟΥ̓αμαθ 



[θῶ ΑἸΠδηρ'. 

σϑηθρῦ ἰδῦ, βδθ. 810} βἰοῃῦ χὰ ἀθηκθη, τηϊῦ ἀθν ογδυδβδθύζαιηρ οὐθΥ πδ ΟΝ 
{πηρυϑπάθη ΒΘ γοπέσηρ (γρῚ “Ζ. ΚΒ. ἀδ5 σᾷησ ΘΌΘηΒΟ Ζὰ οὐκ ἄτοπαθ δέδοικα, 
ἡ ᾽κ ϑεοῦ πληγὴ ἥκει ὅορ!. ΑἹ. 278), 4855 πιϑδη 516 8]16υάϊηρθ 50 ἥπάθῃ 
μοῦ. Ἡροϊβοὺ ὅρα μή τοῖῦ ΟοΠ].: ,,8 5 δῦ 580, ἀπ ψ|Γβῦ 65 Πἰομῦ νϑυ μά θ ἢ 
Ἰδμηθη", 50 Πποἰβδδῦ ὅρα μή ταῖϊύ πᾶ. : ,,65 ἰδύ 580, 4ὰ ψίγϑῦ 65. Ποῦ νϑυ ΚΠ 6 ἢ 

οὔθ Ἰθαρηθη Κῦὔηπθη". 85 ]Ἰθύχίθυθ μή ἰδῦ ἔγαρϑηᾶ, τπηὐθυβομϑίϑθὺ 5] 6 ἢ 
Ἰθάοοι βοβδυέ νοὴ ὄρα δἰ, ψϑίομθ (76 4. 13) τοίη πὰ οὔπθ 8116 Νϑθϑη- 
ὈθΘαἀθαύαπρ' ἔταρθπα, δη ᾿θύζύθυϑυ ᾽086116 Βορδι τηἱῦ  ΟΥδιββθύζιπρ' ΘΙ ΠΟΥ Κ οΓ- 
πρϑίηαηρ' βύθῦ. 

Ἠρυτμδηη5 Επιθπἀδίύϊοη ἡδὺ γὰρ τοῦτο μὲν τὸ ζῆν᾽ ὁπόσον δέ κ. τ. λ. 
ἰδῦ ἀθηὶ ἸΠΠ6 ἀ65 ὅΌΚΥ. ἀϊδηηθίταὶ οηὐσοσοηροδθῦζύ. δ! ΠὈαῦυτηβ [Θβαγῦ :᾿ 
(ἰῇ γάρ᾽ τοῦτο μὲν, τὸ ζῇν ὁποσονδὴ χρύνον, τόν γε κ΄ τ. Δ. οΥβομϑίηῦ τ Θρ6 ἢ 
485 μγίθῃ Αβυπᾶάθύομ ἀΠΔΠΠΘΏΤΌΔΥ. ΑἸΟΘἢ τηϊῦ ΠΘΌΒΟΒΙ65 ἀπάθυαηρ: μὴ 
γὰρ αὐτὸ μὲν τὸ ζῆν' ὁπόσον δέ. δῦ πἰομές σοθοεβογὺ, θθμπ πϑοη θη ἰθϑῦ- 
βθῃῦ, 4855 ἀδ5. 6 ὈΘη ἃ 516} Κρίη Οαῦύ ἰδύ, ἰδῦ 65. ΠΙ ἢ τη 6} Υ τηδρ] 0}, 
ἴῃ βϑίπου ἴ, ἄπ 6. οἴπθῃ ΝΥ θύῃ σὰ βθσμθη. πᾶ πσοπῃ Ὦ. σὰ μὴ γάρ οΥρϑησῦ 
ἀγαϑὺν ἢ, θθυβιθηῦ ου, ἀδι55 1ῃ1 γουμουρθῃθπάθη δαύσζθ ἀγαϑὸν Βαθήθοῦ νᾶ 7, 
η]οηῦ Ῥυδαϊοϑδύ. 

5160 ἃ. Νδοὴ ῬΙ]δύοῃϑβ Απδιομῦ δῦ ΡΟ] ΟΙΚ ἢν Αππψοπάπηρ ἀον ΕΦΒΙΚ 
δα ἀϊθ Ὑ ΘΥἢ ἅ] [1558 405 θυ θ᾽ ΘΕ ΘΠΒ. 

Ἐὰθ ἀαγΐ 815 θη ὙουζΖαρ' ἀοΥ ΒοηδΔηα] πηρσϑυγθῖβα ἀθὺ ΕΥΒΙΚ 61 ἄθη ΑἸύθη 
διηθυκαηηύ ψοτάθῃ, ἀα55 516 50 ῇ πιού δαΐ ἀδ5 ἱπάϊνι άπ 6116 Ἡδηάθ]η, 

ἀδδ ουπδ] θη ἀθὺ β ὉΠ] ῃθη ῬΘυβ ΠΟΘΙ κοχζιιβᾶρθη Ζὰ 510ῃ 56] δῦ, Ὀ6- 
9Οῆγδηϊίθ, βοπάθυῃ αἀ6πὶ δἰ] ἤθὴ Ἡδηα6]η οἴη πψϑιύθσθη Κυθὶβ, ὑπηΐ85- 
ΒΘΠ΄6Υ6 Ζ1616 βύθοϊκίθ. 1 ΗἨδυρύῦθοϊοίαπα, ἀοΥ 510} δὰ5 Αδὺ τη θυη θη 

Βομδηα]αηρθν οἶβθ (νοη ἄθγθῃ ΕἸ πβ ἰρ]ςοῖῦ τηϑη 4] τα ηρ5 ᾿Θύχὺ ΔΌΚοΟΙΗΠ) 
ΘΥΡΊΡΟ, ἰδῦ ἀ6Υ, ἀ8.55 510} ἀ1656 ᾿πηα]ν 6116 ἘΌΠΙΚ σἂν ἸΘΙ ἢ τηϊῦ ΘΙ ΠΟΥ ΤΠΘῊΥ 

Ῥδιδδίνθη οὐδθὰ ἡθρδύννθῃ δ.00Π| 0} Κοὶῦ Βοριᾶ ρσῃ: ἀθηη ροβιῦν {ΠΠ510 010 065 σὰ 
ἀπ ὐθυ] 556 ἰδῦ ἄθιη ΠΏ ΖΘ] ΘῈ ᾿ΠΠ]ΠΊΘΥ τηῦρ] ἢ, ΘΙ 0116} 65. ἴῃ ρογὔββθυθτη {{τὰ- 
ἴδῃηρθ σὰ ψΊγ ΚΘ ᾿ἰδύ ἴῃ ἀθὺ ἤθρ6] ΠῸΥ τηδρ] ἢ ἴῃ (ϑτηθίηβομαΐα τηϊῦ ἃ ΠάΘΤῊ, 
ἄΡ6Υ ἄθυθη ὙΥ]]Θὴ. τᾶπ πἰοῃῦ νου ρθη Κϑπη, ἄθημθῃ τηδῃ 510} οὐ ὈΪ5 Ζὰ 
ΘΙηθιη σ θυ 550 ατδα ΔΗΘΟαΈΘΙΠΘΙ Τη55. ΔΠΘΥ ΔΘ ἢ 416 ΟἸ ΘΙ ρ Πρ ῖῦ 
50 σ] 6 ]6Υ, οὐ βι ὉΠ 0 στο] ἀ θη ο μθὺ ΜΘηβΟῆθη σοσθη δ 0] 106 ΑΠΡΘ]Θρ6ῃ- 
Βοιύθῃ, ἀϊθ ΕὈτομῦ, ἀυτοῆ Βούμθη]Πσαπρ' 8 ἀ θη 56] 6 1 (Ο] ]ΠἸ5ΊΟμ θη σὰ ρ96- 
ταύμθη. ΟΠ θη δΥ ἰδύ 616 5010 ῃ6 τϑίη ρυϊναύθ ΘΙ ΠΟ Ποῦ, θη ρΊ] ΘΟ ἢ. ΒΟΠΟΠ 
θη θ ργοϑ588 Αὐΐρσαθθ, ἀοο ἢ) πΙομύ 416 Ππδοῃδίθ ; 516 ἔην Ζὰ --- ΟὐΟΥ Θη ϑρυϊηρῦ 
δι5 ΘΙΠΘΙ σου ββθη ΚΘ ΠΟΘ κοῦ απὰ Ἐπ ρ ΘΥΖΙ σοΙ0. 

Π16 δομύθ 010 ῃΚοῖῦ, σϑυϊομύθῦ δαΐ ἀ16 ΗΘ] σατο ἀθ5 ΘΙ ΠΟΠραΐθῃ, 

τ55 Δ]]Θγἀϊηρα Ὀ6ὶ ἀθυ οἰσθῆθη ῬΘΥΒΟῺῚ δηΐδηρθηῃ (5. 14), πὰ ἀ6Υ 
δύδδύβυηδηη δῦ ἃτη πδοῃδύθῃ Ζὰ βύθ! θη, ἀΘΥ 1 5ΘΊΠΘΥ ὅ Π Θ ΠΟ Π 6 ΝΥ 1 κ58πι- 
Κοὶῦ ἀϊ6 ατυμάβδύζθ βϑίμου ἱπα]ν 4 6116 ΘΙ ΠΗ Κοιῦ σὰῦ Οδ]ύαηρ Ὀτϊηρύ. 
ΑΡΘΥ ἀδιῇ τηᾶη ἀδγατῃ δαοῖ ΒΘ μϑαρύθη, ἀ855 416 ῬΟΙΠΟΙΚ πἰοῦβ πη άθγ65 815 
Απσθπαπηρ ἀοΥ ΕΥΠΙΚ δαΐ ἄθη ιδδῦ 5οὶ ἢ οῆν θυ] θη. ἘΔ ᾿ᾶββδύ βΊ0 ἢ ΖΓ 
41105 Ἠδηάθ]η, δοθῆ ἀδ8 ρο]  ἰβοηθ, ἀπύθυ ἄθῃ οὐπίβομθη (Οθϑι ὐβραηκῦ 
ΒΘ} 16 ; ΔΌΘΥ 50 ψϑοηὶρ αἴθ Πϑη ἀν ΒΒ ΟΠ δ πῸΤ οἷπθ Αηνγθπάπηρ' 5᾽ ΟΠ ΟΒΘΥ 
ΟαταπάπαύΖθ δαΐ οἷπ θθβυτησηύθβ Οθθῖθὺ ἰδῦ, 50 ψϑηῖρ Δ ἢ ἀἰθ πὐδδίθν τ ἢ- 
βομδῖν ππὰ δυδαύβνθυνιύθηρ, 6] 006. σὰ ἸΠΤΘΥ οἰ ρθη  ] θα ἀπά πδοηβύθη 
Αὐΐραθο παῦ: ἀϊθ ἀδιθυπαῖθθ, πδίυσ- πὰ χυυθοϊροηηᾶδβο Βορυλπάπηρ; πη 
ΕΔ] ύπηρ οἰπμθ 5 Ομ θθθηβ. [Ι͂ἢ ἄθπι ἰάθδ]θη δίδδίθ σιγὰ 510η πὰ 
1165, αοβϑῦζθ, ΕἸηυοῃύπησθη, Οθυσομηθύθη ταῦ ἄθτα Ἠθομύθ αηᾶ ΑἸ ίθῃ - 

σοδθύζ ἱπὶ ἘΠΠΚΙαπρ ΘΠ πάθη, ποῦ ἈΡ6Ὶ ἴῃ ἀθπ ψ τὶ ] 16 6 δύδδαύθῃ τηϊῦ 



ΛΔημδηρ. 1609 

ἴσθι ἡΘυθυ δύθη ἀπᾷ δοίοβυϊρίοη ἴΠο]ουπά θη“, παϊῦ ἰἤσθη ΠΡΊ ΘΙ μ οἰ ἔθη 
ἄρον δύδπηάο, ᾿ῃγθη ρούμι] θη Τπύϑγθββθῃ, ἴἤσθη Ῥδγύθι θη, Π ΓΘ σου ]οβύθη 
ΕἸουηθηΐθῃ,, ἰἤγοη Οοπβιούθηῃ τὺ ἀ6Υ Θρο βυβοπθη ῬΟΙΟΚ δπάθγον δαύίθη. 
ΗΐοΥ οηὐδύθῃῦ ἀ16 ΕὙᾶρΘ : 50]] ἀοΥ ὑομθρθ Μϑ8η1) σομ οἰ ἤθτα 50] ἤθη ϑύδδϊθ 
5] Οἢ θυ Πα] θη, πγ6 1} ΘΓ βϑῖὶπο αγαπαϑδϑῦζθ πιο ᾿η5 ΤΠ ΘΌθη οἰ σθ Κ8Πη Ὁ 

απὰ ἀδυιῇ οὺ ἀθῃ) θη ρθη ὙΘΥ ἀΔυητη 6, ἀΘΥ ὉΠύρυ ἄθη ροροΌθηθη Ὗ Θυ μἃ  0Π] 556 
ἄθῃ ϑύαδῇ ρϑιηδββ ἄθββϑῃ ἐπα ύβ ΠΟ ἤθη ΤΥϑα τ] Ομ 6ηῃ απὰ ΟθυσοπηΠοἰἔθη ΘΙ Υ 
[σὺ υπα ὑπο] νγοῖβθ μοῦ, οΌΟὮ] ΟΥ 1ἢ ΠΙΟἢὗ ἀϊηβομδ θη, πὶοῃύ δῇ οἱ ηΘ 
πρὰθ Βξὶβ ἄθυ δι ΠΟ} Κοιῦ βύθ] ] θη Κη ὁ Ρ]δύοῃ ἐπαΐ ἀϊθα, οὐ νογἀδχηχηῦ 
γἱ Ὺ Ὀουσηΐθ δύ ΘΠ ΘΠ ΞΊΞΟἢ6 δύδδῦἠῦϑηη  Π ΘΙ, ὉΏΞΘΥΘ5 ΕΥΔΟΠύθηβ τηἱὺ Πηγ θοῦ. 

ΕἸητηΔ] ἰδ 561ὴ δὰ ἀθη ΘἰσΉΘη ΘΟΠΙΟΚΒ8] ἀἸθθ ον ΜϑΠΠΘΙ ΠΟΥ ΘΠΟΤΩ- 
ΤΊΘΏΘΥ ΒΟυΘΙβ ΠΙΟμύ 5. ΟΠ] ρ ; ΘΓ πὔγἀθ Ὀθνθίθθη, ἀ885 δ Ατὐὶβύϊ 65 
ἀδ5 ΜΟΙ βοΒ θοου σϑιηδοῃῦ 806, γ761} 65 1 ΘΙ ΠΠη8] νϑυθδηηΐθ. οάδηῃ 
1ᾶϑϑῦ βίο ἔγδρϑηῃ: ἰδῦ δἷη δαὐβτηδϑημ σϑυϑηύνυ ἢ ἐγ 16 θη Ὑ ΘΟἢ 56] ἀΘΥ 
Τιϑῦπθῃ, δ τη σηρθη, [6] ἀθηϑομδέθθῃ ἀθ5 ψ ΟΙΚ5, δὰ 6] ἢ 65 ΠΘΌΘΗ 5ΘΙΠΘΥ 

Τιοἰδαηρ' 50 γ]616 δῃάθυθ ΕΙηῆϊιββθ απὰ Μϑομπίθ, ΕἸΠΗ βύθ Πρ θη ΔῊ ἀΘΥΟΥ, 
ΟΙοΚ πᾶ ΜΊβΒρΘΒΟΒΙΟΚ, δῖορο πᾷ Νά θυ] ρθη ΘΓ Κθὴ ὁ Κη ῃϊοῃΐ, 
τη ἀδ5 νοη Ε]δίοῃ βϑ] εύ σονδῃ]ῦθ ΒΘΙΒΡΙΘΙ 1 ΔΉ ΘΥΘΥ ὙΥ οἰ56 Ζὰ ροΘὈΥΔΌΘΠΘΗ, 

ἄογ Ὀοϑύθ Βδἰζθυ. οἄϑι ὙΥ δρθῃ! ΘΠ ΚΟΥ σὺ 46η θδβύρβοπα]έθη ΔΌ6Ι ρΡ] δύ! ἢ 
Βομοαθηάοη Ποββθῃ 80- ΟὐΘΥ ἀτηρθυουΐθη τογάθη Ὁ ΒΠΘΠΙΟἢ ἰδῦ δα ἢ ΒΟΠΟΙ 
416 Εὐμαϊύαπρ οἰπθβ ϑύδαὐίβ ὑτούζ ἀπά τοϊῦ βδϑίπθηῃ {Πρ ο]ϑύδη θη ᾿τητη θυ μΐῃ Θἰ ἢ 
νὐταάϊσο Αὐΐσαῦθ. 1)6Γ δ δδύβσηδηῃ πᾶῦὺ οὔπθ ζΖυθθὶ Ζαθυδὺ ϑουρθ Ζὰ 
ὑγαρθη ἔτ ἀϊθ τηϑίθυ!θ!]θη, δἰ οΠΟσ ΒΟ ΠΘῺ, 5Ο0ΟΙΔ]6η ἀπα ΡΟ] ἰ5οῆθη Β6- 
ἀϊηρσαηρθη ἋΟΥ Ἐχιβίθηζ οἰηθθ ϑδδίβ, ἔζμτ Βι μυμῦ Π8Ὸ ἢ δαββθη ἀπά 
Ἠ ΘΟ ύββομαῦζ ἱπὶ ΠΟΥ, 8150 ΕΥ αἴθ Πδί]ο8] δ ΚΟΠΟυ ΟΠ θη ]ηϑεϊαίθ, ΓΤ 

Ἠδηάθὶ πὰ αθνογρθ, ρσθοταάηρθίθ ΕἸΠΔΏΖθη, Κυϊθοβθθθη, ραΐθ Ῥο]]Ζϑὶ, 
ὑχοῃύο 65 θυ! ύβυγθϑθη, Θ6. οὐ αἴθ Αὐΐρϑθθ ἀ6Γ τη] βοῆθη ΗΘΡαπρ' 468 
ὝΟΙΚ5 ἰπ5 Ααρθ ἔδββϑηῃ Κϑῃη. 

Ἐξ ἰδῦ ὁῇπθ Ζυϑὶθ] θη νϑυ θυ ΠΟ ΠΟΥ δαύζ, ἀδ55 δα ΡΟ] ἰβόμουα αΘὈϊϑύ 
ἀϊθ σϑν ῃη] 16 ΜΟΥ] Κοὶπθ Απνγθηαθηρ πάρ, ὑπᾶ οἷη Μϑηη σὴ βίγθηρ' 
ΒΠΟΠθὴ αταπαβδθζθη χὰ ΘΠΘΥ δαΐ ΡΟ] 1506 ΝΥ ἸγΚβδτηκοϑὶῦ νϑυΖι ομί θη 85 
σΘρΘῃ 56] θυ Ί556ὴ Πδηά6]η; ΔΡΌΘΥ Μ1Ὶ0 ἀ6Υ ΑΥζύ 65 815 βϑίηθ Απὺΐσδρθ Ὀ6- 
ὑγσαοῃύθῦ, ομπθ [Ππἰουβοῃϊθα 646 η σὰ Π61]6η, ἀοΥ ΗΠ Ὀθαδτῇ, 5ο ψὶτὰ 08} 
δΌΘἢ ἀθγ ῬΟΠ ΚΟΥ ἀϊθ Αὐσαθθ Πα Ό θη, ἀ16 τηϑύθυ! 9116 πιπὰ ΡΟ] 506 Εχ βίθῃΖ 

ΒΘ ἴη65 δδδίθθ Ζὰ ἔγιβίθηῃ, Ζὰ 5 ΟΠΘΥΠ ἀπὰ Ζὰ ΠΘΌΘΗ, 50 ἰᾶπρθ ΘΓ ἀ8 06] ΠῸΓΥ 
Καοίπθ δι} 1606 ῬΗΙΟΠῦ νου]ούζῦ, δ ομη6 αἀἷ6 {ΠΥ Ζθαρσαηρ Ζὰ Πα Ρ6η, ἀ8 55 
ΘΓ ἀθηβ6] ὈΘ. 51 00110} χὰ ΠΘΌΘη γϑιτηῦρθ. 

ΕὙΘΙΠΘῊ ἰδ ἀϊθβθ Ηδηἀ] Πρ βυ Θ56 ΓΟὮ] Ζὰ ΠΥ ΒΟ ΠΘΙ θη. σοὺη ἀΘΥ ἀθθ 
σ8η2 56] δε β ἀομ ρθη ῬΟ]ΙΚΟΥΒ, ἄρῃ α16 δύααϊπνθυν δ᾽ υαηρ ΠῸῚ ΜΙ0[6] ΖῸΓ 
ΒΘ τ θα! ρ Πρ ΒΘ η65 ΕἸσθηπαῦΖθβ., 5ΘΙΏΘΥ ἨΘΤΥΒΟΠΒαοηῦ πὰ ΕἸ 6] Κοὶύ ἰϑῦ, 
ΟΌΤΟὮΙ ἃοῃ οἷῃ ΒΟ]ΟΠΘΥ ΕΣ ἄθῃ δίδαῦ σψομ! δ ίϊρο Ἐσέο]σΘ θυ Ζίθ] θη ἀπὰ 
(Δ Ὀ 5 ἤθη σῇ βϑίῃϑυ Οθϑίπηθηρ) 8 ηΚ ἀπα [00 νυ! θηθη τηϑρ'. 

ῖ ἰδάρθ]η Ῥ]δύοη ποῦ, ΘΩΠ ΟΥ ἴῃ Θἰπθι δίδδῦ, ἀθϑϑθ ΒΙὉ0Π|ΟΠΘΥ 
Ζυβύδηα ἰἤτη γα θυ. ] ] θη πα ΜΙβούγδαθη οἰηῆδοθῦθ, ΞΟ νορ ἄρῃ δύδδίθ- 

σοβοδδἔῦθη ἔθυη6 Π]θ], ΔΌΘΥ ἼΓ ΚῦπΠΘη βθίηθτη νϑυἀδιητηθηάθῃ {Ππ0}6}} ἀρ  Υ 
δύδιδιύβτη ΠΟΥ ψΙ6 ΜΙΠ0ὺ18465, ΠΤ ΠΘτηϊϑύο Κ] 65, ΚἸσηοη ποῦ Ὀοιγθίθη, 6] 06, 
ἄρῃ σϑρθῦΌθηθῃ {Ππχηβύδ πη 6 510}: ἔρθη, σγόββθ ν᾽ ϑυαϊθηβύθ ἀσσγοῦ ἀπθοβύγοιῦ- 
Ῥᾶγ6 Εγίο] ρα 516 ἢ δυο θη ἢ ῦθη. ὅϑίη {τ} 61}] ἄθου Ῥϑυῖκ]65 ἀγῦθ. 6] ηθ 
Ῥοβοπάογθ {Ππύϑυβαπμηρ σου]δησθ πᾶ 510}. ἀδΌθὶ 8415 σϑυθοῃίθυ ἤθΥδτ5- 
506 116, ΟὈΡΊΘΙΟΝ Μἄμηπου τί Τυκγάϊάθ5 (2, 65) ἀπά Του οβύμθπθ (Ζ. Β. 
ΟΙ. 8, 21) διηθυκθηηθη θυ δου 1Ππ σΘαγ 6110 ΒΔ ΌΘη. 
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20. Ποῖ ουζὰρ ἀθγ νομοϑ'. υπὰ γυμν. γοΥ ἄθῃ Ὀθίάθη θη βρυθομθη- 
ἄθη τέχναι θοΥγυμύ Δ ἀθηῃ ᾿.. 41 ἴῃ ἀθγ ΤΠ] 05 υβιομῦ ΔηρΘρΘΌΘηθη Ὑ 61- 
ἢ] πῖ886. Ἐβ Μ1Π ΔΌΘΥ πἰοῃῦ ρο]ηρ θη, ἀδ5 ρ]θίοη 6 δῦ δυΐ 416 δορμίβοκ 
σΘρΘηΡΘΥ νὸπ ΟΥ̓ ἈΠ ούοτ Κα Δη ΖΘ 61, ν᾽ ΘΙ ΘἢΥ βομϑίηῦ ἀθὺ ΟΥΖαρ Θ᾽ 
ΘΥβύθυθη ὩῸΥ ΑΘΥ [ὈΥΤ. 6116 η ΟἸ ΘΙ μοῦ ὑπ ἄθπὶ οἰητηἃ] ΔΗΡ ΠΟΙ ΘΏΘΗ 
ΘΟΒΘΥ Δ ύϊβηηυ5 Ζὰ 1160 Ῥαμδαρίθῦ σὰ ψογάθω. Ὅϊ6 Ξοριβύϊς, ΑΌΘΥ ἀρθύθῃ 
Ὑ 6 βθη 510} δοκτγαίθβ ἴτὰ Π1Δ]Ορ θη ΠΙΥσ θη α5 ΔΘ ΘΒΡΤΟΟΠΘη ᾿δύ, 6]. 6 ΔΌΘΥ 
Ὑ ΟΡ ΘΠ ἸΠΥΘΥ ΖῈβδηητηθηβίθ Πρ ταῦ 46. Νουποῦ υκΚ οὔτ 8415 Θο θην ββθη- 
Βομδῖν δι ΠΟΠΘΥ ῬΥΪΠΟΙΡΊ θα δα Ζα 556 τ ἄγο, ἀὔγ{6 1η ὙΠ ΟΒΚοὶῦ ἢν ἀδ- 

ΤῸΠῚ 815 ἀοΥ ἀοΥ Π μούοσΚ διθμθηα θοιγδοῃίοῦ σογάθῃ Κὔμππρῃ, 61} ἀϊ6 ἸΘἐζύρυρ, 
“16 ἰῃγ Βορυ ἴση ἀθερυὅἄοῃ ταλὺ ΡΟΪ]Ὸ5 θαύψ! κοῦ πογάθη ἰδ, δαΐ ἄθῃ ΡΥηοΙ- 
Ῥίθῃ ἀθὺ ΘορΒ βοκ θογαῦ. ΠΠγ6 Ζιαβδιητηθηβίθ! ]ππρ' τηϊῦ ἀθν δικαιοσύνη γοτ- 
ἀδηκὺ αἰ6 ἢ ύουαΚ ΟῊ] ΠῸΥ ἄθιη ἀΘΡΥ ΔΈΟΙ, ἀοΥ ἴῃ ἄθη θυ εβ 6 σῸῈ 1ΏΥ 
θθιηδοῦ ψὶγτὰ, τ ἀπτθηα 485 826 φύοβϑβθ αϑοιθὺ ἀθν δὑδδίβυθαθ δυββ 8} 
ἀϊοβοῦ ϑρμᾶτγθ (8110. -- τίρθηβ πιπβύθ ἀθηηβθθθη ΒΟ θτηαὐϊβπηὰβ ΖαΓΟ]ρ6 
ΔΌΘΙ αἴθ κομμι. ΕΥ ΒΟ ὕποΥ 815 416 ὀψοπὶ. δυκ]ᾶγυ ψογάθῃ, οἷπθ Βοῃδαρίσηρ, 
Ὅ6]60η6 ῬΙδύοῃ ἀ00ῃ Απηβύδπα ρϑῃοιησηθη Παὺ δα γ ὁ Κ] 160} δαΐζακίθ!] θη. 

δ2ῦ 6. ἀλλὰ γάρ. ὨΪϊ6 ἀορρδ]ύθ Ρδυέϊκοὶ βύθ]1ὺ ἄθη ϑδδὺζξ 
ΒΟΧΟΒΙ] δανοτδϑὺϊν 8415 θορστάη 6 πα π1η. Κοπηΐθ ἀθγ ΟὙ! 66 ῃ6 (Δ ἢ 
ΑΟΥ 1 αὐθίημθὺ τὺ βοίηθμῃ 86 ϑηΐηι) Ὀθ6146 ῬδγύκΚοὶπ ἀηνθυτητ 6] 0 ὨΘΌΘΗ- 
ΘΙΠΔΠΑΘΥ βύθ!]θῃ., 50 ΤῸ55 ΘΓ ΔΌΘΙ ἴῃ βϑίποιη Βανυβδύβθιη αἴθ ΒΖ ηρΘη 
ὈΘΙΟΘΥ ἴῃ Εἰποῖη ἀπροίμοι] θα Ποηκαοίθ ἤΔΌΘ ΖυβΔΙ ΘΗ Δ 556) ΚΟΠΠΘΗ, 
ὩΠᾺ ΠῸΥ Ὑ11, 416 ΙΓ σοηδ(ῃϊρσὺ 5᾽πα, θη θυ α16 οἷπθ ἀθγ οἱ άθῃ ΒοΖζΖίθμυη- 
σοῃ (ἀ16 θορυάπαθη 6) σ8Π2Ζ δυΐζαροΌθη, οὐϑὲ ΓᾺΣ ὉΏΒΘΥ 8 Ὗ ΘΥΙΩὈ] Πρ 6 ῃ 
σονομηύθα θη Κθη πη5 ἀυγΟἢ Ἐ]ΠΡΒΘη σὰ Πο] ἔθη (τ 6 ]0}6 ἴῃ χηϑηομθη ἘΔ]]6Ὲ 
Δ]1 τη ρ5 Π8Π6 ἸΙθρθη ἀπά πδύϊγ]10}} ΘΥΒΟΙ ΘΙ Π6η), Δ ΌΘἢ ὑΠῈ 416 610 150} 
ΕΥΚΙΥαΠρβοὶβα ΣῈ ἤδρ6] ρσοιηδοηῦύ. Εὔνγ ἄθῃ Οὐθομθῃ ΔΌΘΥ 5ἰπᾶά α16 
ΕἸδτηθηΐθ ἄθυ Ευκ] ἄσταηρ 8116 'πὶ Ζ. δι θηΠδηρ; 56] θοῦ ρορθθθη. αλλα ἴῃ 
ΑΙΘ ΒΟΥ Ὑουθηἀσπρ' Βαρὺ ἀδ5 νουδηρθῃθμάθ δὰαΐ οὐον νϑυκύπαϊρσυ ἢ πὶ 
ἰσροπα οἴπθῃ αθρρθηβδίζ υπῃᾷ ὙΠ ΘΥβρυι ἢ, ἀθϑβοη Βουθομύϊρυαπρ 

. δΙβάδπη ἀστὸς γάρ πϑ Ομ ρον ΘΒ 6 τὶν. ΜΙ 815 ἀΐθβου Απκἀπαϊραηρ, 
οὔοτ Απάθαύαπρ, 465 αδρθηβαύζοα Ὀθαδυῦ 65 ΓὮΣ ἄθὴ Ἰθοπάϊρθῃ (ἀθὶδὺ 468 
Οτθοἤθη πΙοηῦ, τὰ 510 81165 νο]]δίπαϊρ πα ΚΙΔΥ Ζυτθοῃύχα]θρθη, υπὰ 
Βα] υοὺ ἀογ Πρϑυΐβομθ σῖγα ἴῃ τη θη ΔΙ]]Θὴ ἀυτοῦ οἷη οἰηΐδομθβ ᾿ πϑὶῃ ᾿ 

416 Καί ἀϊθβθβ ἀλλα θυγϑίοῃμθη Κὔπηθῃ, 80. ὑγὶυὑῦ πὰ 8 ὈΠΒΤΘΙ ύθ 116 
ἀλλὰ ἄρτι ἀϑάδηκρη θηύρθρθῃ, 815 ὔμηΐθῃ 6 ἀἰθ Βδ]]ΠΒΟΠΘη δ γδί ΘΙ 6] 
δ5 ἄοτ Κ]δ556 ἀογὺ ἰδιῶται σα ῃοσασηθη ψογάθῃ. [Ααΐρσοϊδεβὺ ἔν ἀπβοὺ Π)6η- 
Κρη; πἰριηδηᾶ μδὺ 485 Ὀ15 6 χὺ ρούμδῃ, 8116 ̓ ἢ 65. Κοηπίθ αἰθ5 ΔΘ ηϊ6- 
τηϑηᾷᾶ ἐπὰπ, ΟἸη6 τηϊὺ ἀθὺ ὙΥΙΓΚΙ Ομ Κοὶῦ ἀπὰ Ετίδθσαηρ ἴῃ ΙΔ ΥΒΡΥΟἢ σὰ 
Κοιηπιθη., ἄθμῃ ΠῸΓ ὉΠπίου ἄθῃ Μϑομύίϊρθη θυ Ετάθ οίο.}] 48 ἃ πορὶτῦ 
ἀλλα ἀδ5 καλῶς παρεσκευάσϑαι οὔδγ νἱθ] τη ΘΕ ἄθηῃ ὙΥ ουύ ἀ 6556 θη γ θη 
ἀἸ4]  Κυΐβοιθα Ὑ υίδυθη,, ἄθηῃ (γά0) 65 Κοτητηῦ οὶ ἀΐθβθπι διῇ ἀδβ ἀπο- 
κρίνεσϑαι τὸ ἐρωτώμενον ἃη. ΑΡο]. 19 ὁ βκοἰζὺ ἀλλα ἄθτα Μοίϊν ὡς ἀτιμά- 
ζων ἀδ5 ΔΉΤΘ ὑπᾶ οἰμίδοη8. θηίρθροη, ἀδεβ ὨΘΙΜ]Οἢ (γάρ) ΚΟΚΥ. ἱπ ἀΘΥ 
ΤΗδὺ δυΐ ἀΐθεθβ Δ 1ββθ Κϑίπθη ΑΠΒρΥΌΘΣ τηδοηύ. ἰρ. 19 ἃ. πορίτὺ ἀλλά ἀϊθ 
Αὐῇοτάθταπρ' φραάζετε, ἃ. ἢ. ὈΘΖΘΙΟμπϑὺ 516 815 θἷπθ πού θημαϊρ θυ ο] 1056, 
ψγ6 1} 78 (γάρ) δὴ ἄθυ σϑῆζθῃ ὅ'δομθ ῃἰοηὺβ ΔΏΧΘΒ δύ. ΠΊΘΒΟΥ Ἰθύζύθτθ 66- 
ἄδηϊκο 1δρ' ΣΆΥ ΒΟΠΟῚ ἴῃ ἸΘΏΘΙ ΑἸ ΟΤἀΘΥΆΠρΡ᾽, ΘΥ γα ΔΌΘΥ ψ]Θἀθυπο]ῦ., ὕτὴ 
(νῖ8 ἰπὶ 1,δὐ. πέψιν --- πθφι6) ἀἰθ ΒτΐοΚα σὰ θἰπθια πϑαθη Ῥαμπκίθ σὰ ὉΠ ΘῺ 
(Ερδμαδ]θριίβοι θη ὕθουρδηρ ὈΠάΘμα ἰδὺ ΔΌΘΥ πὰ ἀΐθ ϑΥῦοπάπηρ οὔτε -- 
οὐδέ, ἀλλὰ γαρ Βαὺ ἄδτηϊ πἰομέξ σὰ Βομα θη), ἰ0. 20 ὁ Ἰοβεὺ ἀλλά ἄβῃ 
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ἀϑάδηκοη ἀθ5 καλλύνεσθϑαι 80, υπᾶὰ γάρ θερτάπαου ἀϊθ86 ΑΒ]Θμησηρ. 8)8- 
σθρθη 10. 28 ἃ υπμὰ 42 ἰεὺ ἀλλά ΔΌΡΥΘΟΒοπά υὑπᾶ γὰρ ἀδ5 Βδομὺ ἄδζὰ 
ὨΔΟμοἰβοπα. Ϊῃ ἀθυβθ]θθη Υ οἰβθ ουκ ἅγὺ βοὴ δὴ ἀδβ οἰ ψυΐθη ἀρ 
ἀλλὰ γάρ (Ξεαὲ φϑηΐηι), κ. Β. Ιβοοῦ. Ρδηθρ. 8.ὄ 175. Εβ σἱγὰ Ὠθ]10ἢ 485 
ὈΙΒΉΘΥ σου 6 6 Πδαϊταῦ πϑρὶγὺ, δαΐϊβ ἤΘὰΘ ἴῃ ΕὙᾶρΘ ρϑβίβ]ῦ, ὑπὰ ἀδβ 
ἘΠδομὺ Ὠίθσα ἀυχοῦ Ν᾽ ΟΥ̓ Ϊσ Πρ Θἰη6 5 πΘαΘη ἀθρθηργαηάθθ ὈΘΨΊΘΒΘΗ. 

Τ)85 τηἱν ἀστοι ἀϊ6 αἰλΐα ἀ65 Ηθυτῃ Ὗ οσῇ. ρ]ϑιοἢ ἢ 80}. βοίπϑση ΕὙΒΟΠΘΙΠΘῚ 
ΖΡ Κοιητηθὴθ ϑΟΒΥ ΟΠ θη : 1] οὐΐοα δοοταύϊοα ἀὰχ οὐἰτ10846 ῬΙδίοηϊοδθ 
Βρϑοίπηρθη Π]. βου ρϑὶῦ Β.. Β. Η γβοδῖρ. 1864, 6] ΟΠ6 5 510} τηἱῦ ἀν Ἐτηθηἀδίϊομ 
σοι ΖΘ μη ϑίθ] 16 465 αοτρ. (958---99) Βοβομ σύ, Κοηπέθ σορθῃ ἀθ65 σουρθ- 
τἀἄοκίθη ὨτΌΟΘΚΒ πἰοῃῦ την Ὀουο Κα ομυρὺ σογάθη. ΗΙΘΥ ὈΘΙΊΘΥΚΘ ΘΟ. ΠῸΓ 
ΒΟΥ͂ΙΘΙ, ἀδ 88 ἴςῃ ἴῃ πὶ 11 ἄοΥ ὙΘΥα Π ΘΙ] ὰηρ ἀοΥ ἀυτομϑιβ βυύσθπαθῃ Υ οτΐθ 
98 Ὁ καὶ οἱ ἄφρονες, ὡς ἔοικεν. Κι Ναί -- Ῥοἰ βυϊπητη6, ΔΈΟΝ ΔΠΘΙΚΘΠΏΘ, 
ἀδ55 98 6 ἀϊ16 Ατραπιθηὐδύϊομ βύδυῦ (κακῶν παρουσίᾳ φὴς Ἐπ κοὴ κακοὺς τοὺς 
κακούς 5]ΟΒΠοΥ ἢ κακοὺς τοὺς ἀνιωμένους νου]δηρύ, 4855 ἰΘὮ τηΐοἢ ἀδρθρθῃ 
ἰπ Βοιγθ ἀθυ ἀρυίρθη ϑύθ]]θῃ σοη ἄον Νού θη ἀϊρκοὶῦ οἷποὺ ἀπάθγυῃρ 
ἰοῦ Δ 06 ἀθουζθαρ θη Κόμῃθη. ΝΑΙ Θ ΠΗ ]10Β ἀδ5 ΔΘ 0} ΤῊ]Υ ἔΥΓΠΘΥ [Γ 
Πρ ΟΠ οὐκ] τί ὡς ἑτέρων ὄντων 97 ἃ οἸδαθα 6 ἀστοῖς πιθίμϑ Ἰθὐζιρ6 
Αὐϊίαββδαηρ σοτγθύζοῦ Ζὰ ὨΔΌΘΗ. 

ΜΟΥ ΖΟΙ 155 ἀοΥ ΑΙ ΘΙ ΟΡ θη σο ἄθ.λ 
Ἡου δ Βοἤθη Τοχί. 

Β.--  ΒΕΚΚου, Τομάοῃ 1826; 5.- δύδ! ]  ϑῦυτῃ, Τιοἱρ σὶρ 1850; Ζ.-- Βαίζου, 
ΟΥ̓ΘΙ]Ι, ὙΠΟ Ἰτάδηη, Ζύσγιοη 1899: Η.-- Ηϊγβομίρ, Ρατὶβ 1856. Κι.-Ξ- ἀδὲ 
ἩδΥΔΌΒΡΘΌΟΥ. --- 16 οὐβίθ ιϑϑαγὺ 1δῦ α16 ἨθυτηΔΏΠΒΟΉΘ, 416 σϑὶΐθ ἀ16 ὨΙΘΥ 
δα ΘὨΟΤΩΙΏΘΏΘ. 

448, ἀποκρινεῖ --- ἀποκρίνει Β. 5. Ζ. Ἡ. 
451 ἃ. κυρουμένων [τις] --- κυρ. τις. Β. 5. Ζ. Η. 
400 ςο. Οὐδέποτε Ὀΐβ ΠΛίαί νοημ ἄθν Κ]δυημηθι Ὀϑέγοιυ τηϊῦ 8116 οοἀά. ἀπ 

Αὐβρϑῦθῃ. 
4θῦ Ρ. ἐσϑήσει --- αἰσϑήσει δ. ταῖῦ 8116π Θοἀ., ΔΌΆΒΒΘΥ ΘΙΠΘ τα ΑΘΥ ρΡΘΥΪΠΡΘΥΘΗ. 
466 ἀ. ἐστὶ τὰ ἐρωτήματα --- ἐστὶν ἐρωτ. Ἰζ. πδΔΟῊ ἀθπ 8. Ὀθββούη οοά. 

ΣΦΙΞ. ἩἨ. 5{6}10 τά ἴῃ Κ͵] ἃπ τη. 
407. εἰ δὴ δύναμις --- ἡ δὲ δυν.Β. 5. Η. 4116 οοἄά. διι556γ ΕἾΟΥ. χ, ἄου εἰ δὲ μδύ. 

ἃ. [οὐ ἕνεκα πίνουσι] νοῃ (ον ΚΙ διησηου Ὀοίγοιυ τηϊῦ 8116 οοἀά. 
(δα ββ υ 2) υπᾷ Β. ἣ. Ζ. 

408 ἃ. αὐτῷ --- αὐτῷ. Ἡ. 
471 ἃ. ἐμβαλὼν καὶ ἀποπνίξας --- ἐμβ. ἀποπν. ὃ. Ζ. Ἡ. πδοὴ οοἀά. ΣΎΙΞ. 
472 Ὁ. ἐνϑένδε --- ἐνϑάδε. Β. 85. Ἡ. τοΐῦ 81|16η οοἀάᾶ. διι556 7 2 φϑυϊηρῬ θη. 
478 ἀ. ἁλούς --- δίκην διδούς. Β. 5. Ζ. Η. 8116 Ηδηάβο τ θη Ὀἷβ δυΐ 2 

ΠΔΌΘη διδούς Ομπο δίκην, ἀδῆθυ υἱϑ᾽]ϑίοηῦ ὈΘΒΒΟΥ δίκην δούς, 
ἙΟΥΔῈΚ διδούς οἰ οΟὨύου οηὐβίθμθη Κομηΐθ, 
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ῖἴ0. διαφεδύγων --- διαφυγὼν Β. 5, Ζ. Η. 
4177 ἃ. [7 λύπῃ] σϑιχ ψϑρρϑ] ββθὴ τηϊῦ Β. 5. Ζ. Ἡ. οὈρ]θίοῃ 8116 οοἀά, 65 

ὨΔΌΘΗ. 
478 Ὁ. [ὧν λέγεις νοῃ ἄθυ ΚΙΔπμου δοέγοις Κ. (ΌΘΥ Θἴῃθ γοριρή αν 

Αὐδυθο ]ηρ; ἀθν Ὑοτίθ 5. 2}... 
478 6. δήπου --- δέπου Κι. διξατυπὰ ἀθτ οο64. ἐΞ ', σ6]01ι6 δὲ δή που Ὀϊθέίθῃ. 
488 6. τὴν τοῦ δικαίου --- [τὴν τ. ὃ.] Β. Ζ. Η. πδοὴ ΒΘΠ] ΘΙ θυση δ ΠΟΥ. 

10. [τιϑέμεϑα] νοῃ ἀθν Κ διησηθυ θοίγοιυ Β. 5. Ζ. Ἡ. δυξ αταμπᾶ 8116 Υ οοδά. 
485 6. νεανικὸν --- ἱκανόν 8116 οοἀᾶ, παπᾶ Αὐβρδθθη. 
486. λάβοις -- λάκοις 8 Ὸἢ Βοηϊύζ τηϊῦ ΠΘΌΒΟ]6 ππά Ζ288η. 
487 ἃ. ταῦτα --- ταὐτά ὨΘΌΒΞΟΠ]6. 
488 ρ. που --- πολύ 8116 οοἀά. υπὰ ΑὐβράΆθθη. ν 
489 ο. φῶσιν ἅττα, ταῦτα --- φάσιν, αὐτὰ ταῦτα Β. 5. Ζ. Ἡ. 8116 οοἀά. 
490. ὁήματι --- ῥήματα Β. 5. Ζ. Ἡ. πε. 8 οοἀά. 

Ὁ. [ἀϑρόοι] --- ΚΊΔΙΎΤΩΘΥ Θηὐθυηΐ τηϊῦ 8116 οοἀά. υπὰ ΑὐβρδΌθΠ, 
49] ἃ. τί οἴει --- ἢ τί ϑύθρἢ. γ]ο. Ἡοίηά. δ δἰμζθίπθη ΗδηἀβομΥ θη. 
492 Ὁ. κάκιον δἴη -- κάκιον ἂν εἴη πϑο Βαἰύθυ. ᾿ 
4978. Ὁ. ἅθογ ὅτι ἔχων ληρϑδῖς πᾷ ἀΐθ ΑἸΒΌΒ ΘΙ] ὰηρ' 46. Υῇῆ οὐΐθ 5. Αμἢ. 

4. 6. ἄϑρει δέ --- ἀ. δή Ψυ]ρ. 5. Ἡ. 800 8116 οοἀά. δΔύββου 2. 
498 ὁ. μᾶλλον ἀγαϑοὶ [οἱ ἀγαϑοῖ - οἱ ἀγ. σϑῃχ ϑηῤξοσγηῦ τηἱύ Κ, Ζ. 
499 ο. αὖ φάσχων --- ταὐτὰ φ. Κὦ. πδοὴ ἄρῃ 8 σαυΐθη Ηδηἀβο γ θη Σ Υ Κὶ 

(Β. Ἡ. ταῦτα). 
ἃ. [εἰ] ἀρα... ποιοῦσαι --- εἰ ἄρα... ποιοῦσιν Β. 5. Ζ. Η. 

502 Ὁ. πότερόν ἐστιν [αὐτῆς τὸ ἐπιχείρημα καὶ ἡ σπουδὴ] ΚἸδιητηθΙ Θηῦ- 
ἔοσηῦ τηϊῦ 8116 οοἀά. ἃ. Αὐϑρ. 

04 ". πρύσϑε --- πρόσϑεν δ. Ζ. Ἡ. πδοὴ ἄθγ Μϑῃγ δ] ἀθυ οοαά. 
ο. ἐμοὶ γάρ -- ἔμοιγε γάρ Ἰζ. πϑοἢ οοἀ. ΟἸΔτΚ. (ἔμοιγε Β. 5. Η.) 

5806 ἀ. τάξει ἄρα --- τ. ἄρα Β. 5. Η. 
508 Ὁ. οἱ ἀϑλιοι κα ἀϑλιοιὶ -- ἄϑλιοι οἱ ἀϑλιοι. Β. 5. Ζ. Η. (ἄϊθ Ηδπά- 

βου θη ΠΔΌΘη Ὀ]ΟΒ5 οἱ ἀϑλιοι). 
509 Ρ. τὸ ἀδικοῦντα νι τὸν ἀδιν. Κ. Εν ἕο οοἂά. 

512 ὀνήσξειξν, ἄψ,.":- ὀνήσειεν ἄν, ἂν Κα. 5. ΑΙ}. 
ἃ ἡδὺ γὰρ τοῦτο μὲν τὸ ζῆν" ὁπόσον δὲ χρίνον --- μιὴ γὰρ τοῦτο μέν, 

τὸ ζὴν ὁποσονδὴ χρόνον Β, Ἡ. 
ὅ14 ο. οὕτω δή --- οὕτω δέ Β. 5. 
515 ἃ. ἐποίει --- ναί. ὅ. τοῖῦ ἄθῃ τηϑίβύθῃ ἀπᾶ θθβύθῃ οὐαί - 
516 ἃ. πρὸς ἔζημ. --- προςξζήμ. 8116 Ἡδιηάβοῦτ. ἃ. Αὐδρ. 
529 Ὁ. Χοΐνχ ἐκ μακ. ---- οἱ ἔκ μαι. ὃ. 2. Ἡ. πϑοὸὴ Ρ]αίδτοῃ. 
527 ὁ. ὁ σὸς λόγος --- ὁ λόγος Β. Ζ. (σός 610 οὗνα ἴῃ ἀον ἨΔ 6 ΟΘΥ 

Ἡδη βου 6, του ΠΥΘΥ ΔΘ ὈΘΒΒΘΙΘ 51π4}. 

Εὰτ τί δέ; ἰδὺ τί δαί; σοβούχί δὴ ξο]ρϑπᾶάθῃ βίθ]]θη: 461 Ὁ. 469. 470 
Β. 5. Ζ. Ἡ.; 447}. 448. 461] ἃ 5. Ζ. Η.; 462 .ἩῊ.; δ0δ8ν Κ. 

ὙἸοὨ ρου Τα θυραπούϊοπενυθσπάθυθησθη σοὸῃ Κὶ. 
448 6 80} ] Ὀργίαν ἸΚοτηπᾶ. 
451] ἃ τυγχάνει... ταῦτα ἴῃ ῬδτΘηΐῃ656, 5. ΔΉ. 
465 ὁα 80} φύσει Κοιημη8ἃ, 5. ΔΠἢ. 
466 ὁ ποῖ ἐρωτᾷς Ῥαῃκύ. 
505 6 π80ῇ γένωμαι ΕὙΔρΖΘΙΟἤΘη. σν 
512 ἃ πϑδοῦ σώζεσθαι Κοιηπιᾶ, 465 ᾿ϑἰομύθση  υβύδη 5565 ἀθγ ΟΟΠ- 

βύγα Οὐ 0 ΘρΘΗ. 
-.-....ὄἕ Ἐ--.- Λλλλλλλλλμοσσσ..-- 



Βοριϑίου Ζὰ ἄρῃ ΑἸ ΘΥ ΚΠ ΏρΡ6Ι. 

᾿Αδικεῖν Ρογθοιθοἀθαύαμῃρ' 80 6. 80. ᾿ 216 Βοίτοιιάθη δυιξάγιοιςοπα 52. 62 6. 
αἰσχύνεσθαι ταῦ ΤπηΠηϊον δ 7 68. -- [τ γαρ 52. --- Οὔ πϑ γουθθγοιζθῃ- 
αἰτίαν ἔχειν 8 Ὁ. 465 μέν, οἰπθ ὈΘβογδηκοπᾶρ Νο- 
ἀκροᾶσϑαι 6. σοπη. 88 6. ΘΠ ΘΕυητηθηρ' οἰ Πγθηα δ 6. 
αλλά οοπορεβὶν 49. Ζαυροείδηπαηϊ58 68 ἃ. 71] 4. --- δέ γε 48. -- δὲ 
ῬΘΒΟ τ ηκοημα 6] ὁ. ΔΟδΥθομοπᾶ δή δ2 Ὁ. -- δὲ οὖν 98 ". 18 ἀ. 
ἀπά Βογάθγαηρ' οἰ π]θιέθπα 850 6. δεῖ 80 8. 
68 6. δὶ δἰπου Εταρθ 98 ἃ. Β6- δή ἴτοῃ. δῦ Νοίουβοη65 τ οἰβοηᾷ 68 6. 

βοιυσοηα 96 4. Ζιυβυϊτητηθπηα 66 Ὁ. -- ἰὴ ἀοΥ Εταρθ 4δ.6. 52 Ὁ. --- 
Θηύρορῃοπά 61] ο. 72 ἃ. -- αλλὰ Ὀθὶπὶ ᾿πηρουδῦν πᾶ ἴῃ ΟΟΥ ΕῪ- 

γάρ 25 6 Απῇ. -- ἀλλὰ μὲν δή ψἀθγαπρ 48 Ὁ. --- ΕΥ̓ΡΘΌΏΙ85, 
66. (92 9). --- ἀλλά τοι 61 ο. --- ΕΟΙσΘ ὈΘΖϑιομηθπᾶ 62. --- δα 8]- 
ἀλλ᾽ η 47. Ι6η46 δ ΘΠ] υηρ; 55. .Ο. 

ἄλλος ὩΠ]ΙΟΡΊΒΟΙ 8418 Αὐὐτθαύ 47 ο. δημηγόρος, τος 82 ος. 94.4.10. ἃ. 

ἀμφισβητεῖν τηϊῦ δος. 72 ἃ. δήπου αὐ ἃ, 

ἄν πορρθίδββοη 14 ο. 20 ο. ὑῆτο ἐἰριος, δ 
ἄνθρωποι πολῖται 18 Ὁ. 

ἀπαισχύνεσϑαι 94 ο. 
ἀπολαβών 9 6. 
ἀποτείνειν ΔΌΞοΟΙαῦ ὅ8 Ὁ. 
ἄρα 47 Ὁ. Αῃῇ. 
ἀρ ΜΦ ἃ. 8]. 10 Ὁ. 
ἀρξάμενος ἀπὸ 11 Ὁ. 

αὖ 6 ἃ. 
αὐτί ΤᾺ ἃ. 
αὐτός πἰομὺ [ἂν οὗτος 894. Ὀγδοθγ- 

ἸΟρΊΒΟἢ. πὶὺ Π) δύ. 99 ἃ. 
ἄχϑεσθϑαι ὑπέρ. δ7 ἃ. 

δυσχεραίνειν ἐν 50 6. 

ἜΔν ταῖν εἰ ψϑοῃβοῖμα 47 Ὁ. δ2 6. 
-- εὐατὺ ὅταν ἱπα ᾽ν] ἀπ8}15ἰγθμηα 84. 

ἔδει, ἔδει ἀν 14 Ὁ. δ 
εἰ ἀορρϑὶύθβ, ἴῃ δἴπϑιῃ οσζάθσγβδί 

58 ο. --- ταἱὖῦ ἐάν ψΘΟΠΒ6]πα 47. 
52. α. Ξ-- οὐκ οἷδ᾽ εἰ δ8 ἃ. -- εἰ 
δή 49. 81 Ὁ. --- εἰ μὴ εἴ τις 80 ὁ. 

εἶεν 00 ὁ: 
εἰκῇ τηϊῦ Ασῦκοὶ 6 ἀ. 
εἶναι ΞοΠΠ6ἰπθαν ρ]θοπαβύ. 17 Ὁ. 
εἰπεῖν -- λέγειν ὅθ ο. 
εἴπερ 81] Ὁ. 
δἶτα 57 Ὁ. 
ἐξαίφνης τηϊὺ Ῥδυύϊοιρ 20 6. υρὶ]. Ὁ. 
δπεισις Γ᾽ 61 ει Ὁ00: 
ἐπί ὁ. σοῃϊῦ. πὶ ὅἴηπθ σὸη περί 0 6. 

--- 6. ἀαὐὺ. 69 Ὁ. ὅ8 ἀ. 
ἐπιτήδευσις, ἐπιτήδευμα Θ2 6. 
ἐπιτρέπειν 4 ς. 
δὺ ποιεῖν 99 ο. 

Τὰρ (οὐ γάρ:) 48 6. 49 ὁ ΑΠῇ. -- 
γογηρ  ΠΘηἀ 49 ὁ ΑΒΗ. --- ἴῃ Ζι- 
ΒΌπητηθ πάθη Απύμοχίθηῃ δά ἃ. --- 
ΤᾺΣ οἷπθ ΟΠ] αβΙ ομβρϑυθΚ6] δ4 ἃ. 
-- οὐκ] ἄγθηαθθ Βϑίβρι 6] οιη!- 
Το πα 19 ο. 

γέ 8 6. --- ἔογτηθ]] τηδυκιγθηα δ0 ἃ. 
- Ζὺὰ ἀθββ σου Ἠθυνουπθρυηρ 48. 
- δέ πδομίγοίθηᾷ 48. 

γὲ δή 49 Ὁ. ἔχε Ἰηϊγτδηβίύ, 00. 
γοῦν 47 ο. ἐχέτω Τθ. 
γυναῖκες ΡΊΟΥ. εὐαϊὺ δίηρ, 11] 6. ἔχων ληρεῖς 90 6. 
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Ἢ (ἀλλ᾽ ἢ) 47. -- ἦ γαρ 49 ἀ Απῃ. 
94 ἴον ἡμὴ ἢ που 48. 

ἢ ΞΞ εἰ δὲ μη 94. 
τοι --- ἢ 60. 

Ἴδιος ἢ η 81 ἀ. 
ἴϑι δή (υῦν, οὐν) 49 ἃ. 51 ἀ. 
ἱκανῶς ἔχειν ὁ. ἀδύ. 99 ο. 
ἴσωσ 11. δι ΠΣ. 

Καϑορᾶν (Βοἀουίαμῃρ ν. κατα) 57 ο. 
καί ὅ8 Ὁ. 67 ο. 28 6. --- θη ΤΉ ΘΙ]6 ἢ 

Ὧδε ἀδηζο ἰηζυξσοημᾷ Οὅ Ὁ. --- 
»οἀηά Διο} 48 6. --- πδοὴ πολλά 
41. - Ῥοὶ Ετδρνὄτγίοσῃ δῦ. --- 
καὶ γάρ 41. 48. 4. --- καί -- 
καί Ὀδὶ ΖϑΠ]Θη 98 6. --- καὶ μήν 
52 ο. 71 ἃ. 87 ἃ. --- καὶ νῦν 48 6. 
θ1νε. “ ικΘ οὐ 2]. 

καίτοι 52 6 Αμῃᾷ. 
κατά 969. ὅ ἀ. --- ἰπη καϑορᾶν δὅ7 6. 
κάτα (κάπειτα) ἴὔτ εἶτα (ἔπειτα) 57. 

“Τ1ηρεῖς ἔχων 90 8. 

μὰ (νὴ) τὸν κύνα 61. 
μάλιστα Ὀδὶ Εταρθηῃ 48 ἁ. 
μανϑάνειν ταῖῦ Ῥαγύϊοῖρ 69 ἀ. 
ΜΜαραϑῶνι, ταῖῦ ἀπ ὁπ ἐν. 16 ἀ. 
μένττε μήν 84. 929. 12 6. --- μέν 

γε 48. --- μὲν δή 66. 92 6. 12. 
-- μὲν μέν --- δὲ δέ 12. 14 ο. --- 

. μέν (πάνυ μὲν οὐ»). --- μὲν οὖν 
ἴῃ Απὐσογίθῃ 66. 

μέντοι 47. 66 ο. 
μεταβαλὼν ἰηϊγδηδῖ. 80 6. 
μέχρι 500 Ῥ. 
μή 50 ο. 59. 61 ἀ. --- ταῦ οοη͵]. ΑΟΥ. 

49 Ῥ. --- υτὐἱῦ Τρου. Ῥυᾶβ. 67 Ὁ. 
--- ἴῃ ᾿πᾶϊγ. Εσᾶρο ὅ8 ο. --- ἴῃ ἀἰτ. 
Ετᾶρο 120. --- πϑο} ὅρα 12 4 ΑΠΠ. 
τ ον 90. "Ὁ. 

μηδέ τ καὶ μή 1 ἃ. 
μηδείς ῬΊαΧΆ]. νϑυτηϊθάθη 14 ο. 
μὴ ὅτι 12 Ὁ. 
μὴν 998 6. 

Νεανιεύεσθαι 82 α. 
ψεωστί ταῖῦ Ῥδυύϊοῖρ 29 Ὁ. 
νὴ (μὰ) τὸν κύνα 61. 
νῦν δή 48. 

(ἷον δάνουθίδὶ 64. 

οἷος ἀαπέουβομίθαθη σοῃ τίς δ0 6. 

Βορίδύοσ σὰ ἄθῃ Αμπτθυϊαηρθη. 

ὁμοιοτέλευτον (Ἀοάἀοβρυτ) 2 6. 
ὄν [βῃ]οπᾶ μοὶ ὡς 98 ὁ. 
ὀνομάζειν τινά τι 48 Ὁ. 
ὁπόσος [ν πόσος 22. 
ὅρα, εἰ ἃ. ἐάν 82 6. --- ὅρα μή 124 

Απ8. 
ὃς ἄν 50 Ῥ. 
ὃς (ὅστις) βούλει 17 Ὁ. 
ὅταν (80. ἐάν) βθῃογα ἰδιγθπὰ 73 9. 
ὅτι πο} φημί 87 ἃ. --- ὅτι ἴῃ ἀθΓ 

ἘΌΥΠΙ6] οὐχ ὅτι 80 6. 
οὐ γάρ; 48 6. 49 ὁ Απῇ. --- οὐ δῆτα 

49 6. 
οὐδέ γε 150. 
οὐκ (τίς) οἶδ᾽ εἰ ὅ8 ἃ. 92 ὁ. 
οὐ μή 94 ἃ. 
οὖν (τέ οὖν) 82 ο. - πάνυ μὲν οὖν 
εὐ ἃ, γὰρ οὖν 66 9. 

οὗτος ἀνήρ ΟἿ Ὁ. 
οὕτως 8 ἅ. 
οὐχ ὅτι ΞΞ- Ορ]ϑῖοῃ ὅ0 8. 

Πάνυ γε 48}. --- πάνυ μὲν οὖν δ0ἀ. 
παράγειν (νομαὶ) 98. 
παρασχεῖν ἨδΠοχὶν ἴῃ 510} 50}}1685- 

βοῃᾶᾷ ὅθ Ὁ. 
παρηγμένον Ἠδάοῆρυτ 48 ο. 52 6. 
περὶ ο. 800. 8ῦ. σαῃ. 90 6. --- Ο. 56. 

δύ. 806. 51 ἀ. 91. 
πλάττειν 85 8. 
ποῖος 90 ἀ. 

πολλά ταῖῦ ἀπά ὁμπθ καί 47. 
πολλοῦ δεῖ, μη 17. 
προδιδάσκειν 89 ἃ. 
πρὸς .. διο6. 576. 65 δ οι 

διάνουθ. 16 ἀ. 
προςήκειν ΘΟ, ΒΥ. 7]. 

Σκόπει, ἐάν (εἰ) ὅ2 ο. 
σκοπεῖν, μή δ8 ο. 
σχεδόν δῦ Ο. 
σώματα καὶ χρήματα 1] ἃ. 

Τάχα 50 6. θ6 Δῃῇ. -- τί ταχα 
δράσεις : 60. 

τέ --- καί 60 ἃ. 74 ο. 25 "Ὁ. --- τό --- 
τό 12 ο. 

τι [61 6ὅ 6. δὅ 6. 
τί δαί; τί δέ; 47 Ὁ. --- τί δή: 48 6. 

--- εἰ (τίς) καί δ ΔΜ. --- τί μαλι- 
στα; 48 ἃ. --- τί οὖν; δ2 6. --- τί 
οὖν ΠΣ ; 48. -- τί τοῦτο (τοδε) 48. 



Βοριϑῦου σὰ ἄθη ΑΠμΘΥ Πρ θη. 

τίς γουθυπμᾶθῃ ταῦ οὗτος (απ ἄθηι 
Αὐὐκο}) 22 ἃ. 17 ο. 

τοί 59. 

Ὑπέρ (ἀχϑεσϑαι) δἿ ἃ. 
ὑπερφυὴς ὡς Τ7 ἃ. 
ὑπερωτᾶν 89. 
ὑπό τι 98 ο. 
ὑφηγεῖσϑαι (Βάϊρ γοῃ "πὶ δ ἃ. 

88 Ὁ. 

ἈΑΡυμάδη 59 Ὁ. 
Απμδιοϊαύμοη 47 Ὁ. 84 "Ὁ. 61 Ὁ. 
Αογίβυ Ιπηροτϑῦ. 67 ὁ. --- Ιπῇπ. 47 Ὁ. 

-ὀ ΟΟοπήαποῦϊν τϊῦ μή 49 ". -- 
Ορύ. απά Οοπη]. ἔτ Εαῦ. οχϑοῦ. 60. 
- ἔν Ῥοχίθοῦ. 11 6. 

Ατ ΚΘ] σοβούζυ 89 ο. 56 ᾿. 71] ο. --- 
γουτηϊεδὺ 99. 94 6. --- Ῥοὰ Αά- 
Ἰθοῦνν, απὰ πἰομύ θοῖπι ϑδυθβὺ. δ8. 
-- Ῥοῖπι [ηβηϊἷν 48 6. δ1 6. 69 6. 
- πϑοῇ πότερος 2]. --- Ὀδὶ ἀδΓ 
Τπηβύθ!]απρ θ9. --- [ΘΕΌ ἴῃ οἰηθαι 
ΒορυΠβοοταριὸχ 69 6. 

ΑΒΒΙ τ] 00) ΘΙ Ώ 65 Βο]αὐἰνβαῦζθθ ἰπὶ 
Βγροίμουῦ. ϑαῖζο 86 ἀ. --- υπίοι- 
Ὀ]οΙδὺ 20 Ὁ. 

᾿Αββομδῃζ 67 Ὁ. 
Αϑυπάοίοη 47 ο. δὅ Ὁ. 89 ὁ. 6. 87. 

89 ν. 5 6. 
Αὐὐγδούϊοη 4θ5 θ᾽] ῦϊνβ τὺ Ρτἄᾶρο- 

βιθοι δ ὁ. ὅ8 ἢ. 72 Ὁ. 

Βεοἀϊηραηροδδῦζα 2] ὁ. 
Βτδομυ]ορὶο δὅ 6. 98 ἃ. 

Οὐοπβύσιι οὐ ομβυβομαπρ δ9. 81 ἃ. 

Τδῦϊν ἀον ΤΠ ΒΔΟΒΘ απᾶ (Θηηξβϑμοὶῦ 
90 ο. 

αἀογίναξο Ἀδάρῆρυν 48 ο. 
Π 4115 νουϑύδυκὺ 5800 ἀ. 

ἘΠΠ1ρ56 97 Ὁ. 
Οἰδϑηϊειν Ὀθῖπι Οὐταρᾶν. βύαὺὺ ἤ τοὶ 

1) αὐϊν 79 Ὁ. ---ὀ ἀυτοῦ Ῥτἄροβιςϊοη 
ὉτΩΒΟΠ ΤΙ ΘὈΘη 52 ὁ. 

Τπιροτγαῦϊνν Ῥγᾶβ. απὰ Αου. 67 οὁ. 
Ιπηρουΐοοῦ ἔτ Αου. 47 ο. -τ- γοῃ ΔΘΥ 
ὙοΥρδηρθη μοῦ τὰ Πγρούῃ. δ'αῦΖθ 
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(φάναι τναῖῦ Ῥαγιϊοὶρ 81 ο. 
φημὶ ὅτι 87 ἃ. ---- οὔπο ΟΡήοος 89 ο. 
φιλονεικεῖν πρός 57 6. 
φοβοῦμαι ταῖν ᾿πῆπ. 57 86. 

“Χορηγεῖν δοπείτ. 82 Ὁ. 

Ὡς 66. --- Αὐβταῇ 68 6. --- ὡς εἰρῆ- 
σϑαι 632 Ὁ. 

ὥστε πδοῦ διαπράττεσϑαι ἃ. ἃ. 786. 

 ο" 16 6. --- σοῦ ἄδθυ ἀδιυθυπμάθηῃ 
Τηδορκοιῦ 15, ἀ. 

Τπάαϊτθούθ ΕὙΔΡῬΑΥΟΚΟΙ δὐαὺῦ ἀθτ ἀϊ- 
γϑούθῃ 22. 

Τηδηϊθν ταὶ Αὐυῖκοὶ 5] 6, 69 96. --- 
ΟὔδΘ Ατὐκοὶ 48 6. --- 65 Αογὶϑίβ 
47 Ὁ. 

Νδἀϊαπι, ἀγῃ δηλ βοηθ5 26 Ὁ, --- 465 
Τηύΐθυθϑβϑθβ 26 ἀ, 

ἸΝ οαΐτυχα, κυ θοίδηςιν. οἢπο τί 65 ἃ. 

Ορύδεϊν πο]! Ῥγἄβθῃβ 12. --- τηϊῦ 
ἄν ἴῃ ἄθν Ετᾶρθ- 50116Ὲ 20. --- 
ΟΠ π6 ἄν 92 ἢ. 

ῬΡΔιοπομηδ 510 48 Ο. 
Ῥαδγύϊοὶρ 80} φάναι (50. Ιηῆη.) 81 ο. 
Ῥουοάθ, ν᾽ θη άπηρ οοοτάϊη. ἡ οτά6Υ- 

βἄύΖθ τηϊῦ ἄθτη Ἠδαυρίβαίζο 589 ο. 
[ Ῥιβροβίθοη ΖῸὙ ὕτηβο τοι θαηρ ἀ65 

(οηϊνβ δ2 ο. 
Ῥυἕβθῃβ [πηρογαίϊν 67 ο. 

Ἐβοῆοχίν ἰπ θούοηύου ϑύθ]]υπρ' 88. 

Θϑαρου]αῦϊν ταὶ Οδπηϊθ. 465 Βοῆοχίνς 
84 6. --- τ ἄθη Οοιηρδεδίϊν 79 ὁ 
ΑμῆὮ. 

ὕτνετραηρ σοι Παύϊν 465 Ῥτγδαϊοδίβ 
ἴῃ ἄθῃ Αοο. 6. [ηΐ. 92 ". --- ἴῃ ἀϊθ 
ΟΥ̓. οὔίψινα 17 ἃ. 

Ὀπηβο γί θαμρ ἀθ5 αθηϊθνβ ἀυτοῇ 
ἀ16 Ῥτγδροβιοη 52 ο. 

 δυμαιβομαῃρ ἀθγ Οοπδίγαούίνοη ὅ9. 
7956 ἈΠ: Β1.ἃ, 

Ἄν δοβ6ὶ ἀθ5 Μοάυξ 81] ο. 

---Ξ-- τ στο -2.----ὕ..-- --ς-- 



5.68 ἡμεῖτ θ10..-- ΚΡ ΥΒ᾽ πὸ ὄμψῳ ΠΥ Τα 
8. τῷ αὖον «ἰρκιθεράνῳ, Ὶ Ἀμὴν 

9. 1ὸὁὸ αδαὶ δϊεπ πδοῦοῳ, ΝΗ 

5 Ὁ αὐδαο5 εἸοζπο ν᾿ ᾿ 

οΜῸς ΠΟ ΒΕΜΗΣ γ1ν" ; ἀκ: 
Ὁ πεο.9 0 Ἰστεν ὁ 

΄ 

Φ 48 θοῦ ΑἹ ἡΐαν᾽ ΞΥῪ ἡ ρϑὶ 

ὩΑ, » Ὁ ᾿ Ψ 
,ϑν ΔΝ ΣΧ ΌΘΥΣ ΘΟ ΌλὉ ΨΗΣ τ ΣΝ 

ἐν ᾿ ν γυ 

τὰ Φ Ψ ᾿ Ὧν σὰ ἢ Ψ «νὦ Ἵ 

σοὺ 1950 ΠΟΥ ππΠΞΞΠὰ τὴν τ Σἢ ' ν᾿ 
ν Ἔ ὦ ὡμν] Ἥ ὶ ΠῚ ἐπ ἦν ΒΝ ὩΜ Ι “ἢ κὃ ἘΠΕ Ὕ ΓΕ 

᾿ δι δ᾿ ἐεΐ ὼ “ἃ ᾿ ἐ 4 Ω Ἕ . , ! 

“20 50 ΤΣ ΙΣΙΡΌΒ ἃ ἘΕΌΤ Εν Π.}: ' αἱ Υ “αὯπὶ ἤδηραι ἴθ ι τὰ κεριὰ ὶ 
ὭΣ ἐκ τ : ᾿ Δ ἣν» ᾿ς : ΠΟΥ ἊΝ Ὁ ΩΝ 6 ὅὰ αι, αἰραμῇ 

«08 Ὁ ΙΟΝΩτΑ πα υοϊαδα. . δ ἀθη "Ν ὐ τὶ γᾷ ἌΝ Αι λι Χλ ΟΣ. ΓΤ ὁ Ἔ “νυ ΧΟ ψυ τς ; 

λα τῶ Ἀ ΒΑ ΣΝ ἰο έπ αὶ. Δεῖ Ἀλῆ Ἵ Οὐ ΤΟΣ, 590 5 Ὁ» ὍΣ ΤΟΊ Δ ΘΠ 

᾿ ἄν. 
ἘΘῈ: 

' ΕΝ πα τοῦ γεν πον “ 
Ἵν ΥΣΕΝΝ ΡΟ Ὁ ΤΙ ΒΟΗ͂Ι : 

͵ Υ̓ ἋΣ " " - ᾿ ἔχιν 

Ὁ ΝΣ ἐααδοχϑ δ ΐ ΑΙ 
: Ὗ ΕΒ 

ΠῚ ΨΥ ΤΉ: ὙΠ "δ᾽ 

᾿ ἐν Υ 1 8:: 19 σε μ8 ε{.. ΡΣ “" 

ἘΠ δὴ 

ἐπ οπο,.. ὅϑ {Ὁ τ 7. Β. Μουαιθσβοιοι, Βυολιανυοκονοῖ 

πως Δ γϑσσα ας Ὁ 198 τῇ Κα 
“ὁ ἜΧΩ ἐπ ἢ β ᾿ ἔν ΨΕΩ͂Ι 

ΟΣ κ» Ὁ Οἱ ἷ ἰόν 
--- ἊΝ “ ᾿. ᾿ ᾿ : » ὡὰ 

Ὁ ΘΝ οἰδξιασθο ἃ 
δ: »" ΔῈ ἤ 7}. ἡ ν εἶ Στ αἰοϊἕ ρτῷ 15 

τ μ ΟΝ Ἶ ἃ. 

ἐς «ἀκ αν Ὑ: 
᾿ ΧΟ ΣΙ ἘΣΤΕ Στ {9 1 ΐ ἥ 

εὐ «ὦ Μὰ γ᾽ ει Γἐ}1} ΕΣ 4 

ἕ μετ χε εοῦν ξεν γε υδ' Σ᾽ 810] ᾿ Σ ὁ ὡΐ 

ἔ ϑ ,ν- εὖ ΕΙΣ ἀ ει.) 

19 νδιϑαταὲ 9 Ρ ΒῚ 

Ἶ ᾿ τὰ μὲ Ἢ ὧν ὕω ᾿ γ ο Ὲ ο ἢ 

ἐκλεκτοῦ ἀ7}ὼ 1" ει " ΤΣ ΡῈ 

τ Γ : ! 
ὶ » ΓΝ ξ : ΤρῖΝ ΄ τ ΨὮΣ 

ΐ ἘΣ {1 ΦΕῚ ὙΣ ΓΕ .“ 

Ὑ ΑΛ ΌΤΙ ΚΣ πο ἢ. αἰ μεσ εἴ τον νειν ᾿ Ὶ 
,-, τ Ὶ λεὺς Ἢ ὍἌΤΗ ἰξάκυνς, 

᾿ Υ : ᾿ νά 
ὁ - ὅς 

ΡΒ υΓΈ , : Υ 3 πὶ Ν᾿ ἢ να: ὲ ᾿ ϊ Γ᾿; ὩΣ ἀρ "9 

“ϑρης τ ) ᾿ πῶ ς 

ΠῚ Ῥκο ὁ ὙτῚ 
Σ πε", ἢ γ εἢ ω 

4) ΚΎΓΙΣ ῷ; ὙΓΕῚ ἐγ ἐξ ἢ ΕΣ : 

Ἢ ωὼ Δ  Ἶν 5: : 

ἵ 

ονθα Ἢ ᾿ ἸΦΕ τ": Υ 
ἐς ἘΣ ἰ ; κα 511) έδα Ψ 

: ἷὰ»ΝὟ ω 

- ἢ ξ Ἷ 
ΤᾺ. ᾿ 8 ! 

Με 

- Ὁ Ξ - 

"“Φ᾿ Η 8. ᾿- 

- - Ξ Ρε 

“ - τ; 



ἡ 

Ἡ πα ΠΑΝ, 

ἀρ τινι 



ἯΙ 
Μ" ἀωεν 

ΠῚ 
ΣΝ Ἷ 
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